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Reberte LM. Efeitos do uso de uma cartilha educativa durante o pré-natal [tese]. 

São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2012. 

RESUMO 

Introdução: A educação para a promoção da saúde no pré-natal deve ser 

oferecida baseada nas necessidades e avaliações das próprias gestantes. A 

cartilha educativa “Celebrando a Vida” deve ser disponibilizada como parte da 

assistência pré-natal em função dos resultados que pode proporcionar às 

gestantes. Objetivo Geral: Avaliar os efeitos da cartilha educativa “Celebrando a 

Vida” na assistência pré-natal. Método: O método foi quantitativo e o tipo de estudo 

foi de intervenção, longitudinal, prospectivo, controlado e não paralelo. Locais de 

estudo: O estudo foi realizado em duas UBS do distrito de saúde do Butantã, em 

São Paulo: UBS Jd. Jaqueline e a UBS Jd. São Jorge. A população do estudo foi 

composta por gestantes em acompanhamento pré-natal, na UBS Jd. Jaqueline: 

grupo controle (sem cartilha) e grupo intervenção (com cartilha), e na UBS Jd. São 

Jorge: grupo controle (Curso do Pré-natal sem cartilha) e grupo intervenção (Curso 

do Pré-natal com cartilha). A coleta de dados foi realizada em três momentos: 

inicial, intermediário e seguimento. Os instrumentos utilizados foram: o questionário 

Sociodemográfico e Obstétrico, a escala de Qualidade de Vida “Ferrans e Powers 

Quality of Life Index” para gestantes e o Formulário de Avaliação da Educação 

sobre Gravidez durante o Pré-Natal. Análise de Dados: Qui-quadrado, Análise de 

Variância para Medidas Repetidas (ANOVA), Testes-t, Mann-Whitney e Wilcoxson. 

Resultados: 135 gestantes participaram do estudo na avaliação inicial, 126 no 

momento intermediário e 111 no seguimento. As informações recebidas durante o 

pré-natal foram avaliadas como suficientes pelo grupo intervenção da UBS Jd. 

Jaqueline após a entrega da cartilha, passando de 69,6% no momento inicial para 

87,5% no seguimento. Na UBS Jd. Jaqueline, o conjunto representado por família, 

amigos e vizinhos foi o recurso mais citado no momento inicial para os dois grupos 

(76,6% controle, 57,4% intervenção). Após a intervenção, a cartilha foi o recurso 

mais citado para o grupo intervenção (68,2% no momento intermediário e 70,0% no 

seguimento). Na UBS Jd. São Jorge, o conjunto família, amigos e vizinhos foi o 

mais citado no momento inicial para os dois grupos (77,8% controle, 65,2% 

intervenção).  No momento intermediário, os profissionais de saúde foram os mais 

citados (94,1% controle e 80,0% intervenção) enquanto a cartilha correspondeu a 

75%. Na UBS Jd. Jaqueline e na UBS Jd. São Jorge, 100% das gestantes haviam 

lido a cartilha ou parte dela no seguimento. Mais de 70% das gestantes perceberam 

um aumento do conhecimento após ler a cartilha. Houve aumento significativo na 

qualidade de vida das gestantes da UBS Jd. São Jorge no momento intermediário. 

Conclusão: Houve resposta positiva à cartilha nas duas unidades. As gestantes 

leem a cartilha - mesmo aquelas com experiência de gestação anterior, utilizam as 

informações, são ajudadas pelo conteúdo da cartilha e também percebem mudança 

na vida. O uso da cartilha associada ao Curso do Pré-Natal aumenta a QV das 

gestantes em relação ao domínio socioeconomico. 

PALAVRAS-CHAVE: Gravidez, Cuidado Pré-Natal, Educação em Saúde, 

Qualidade de Vida, Efetividade. 



Reberte LM. Effects of a booklet during antenatal care in Brazil [thesis]. Sao Paulo: 

University of Sao Paulo, School of Nursing, Brasil; 2012.  

ABSTRACT 

Introduction: Antenatal education should be based on client`s needs and their 

evaluations. The booklet “Celebrating Life” must integrates antenatal care in function 

of its outcomes. General Objective: To evaluate the effects of the educational 

booklet Celebrating Life. Method: It was quantitative and the study design was an 

intervention, longitudinal, prospective, controlled and unparallel. Two public health 

units, Units Jaqueline and Sao Jorge in Sao Paulo City, Brazil were the settings. 

The studied population was composed of pregnant women receiving antenatal care, 

according to the groups at Unit Jaqueline: group control (without the booklet) and 

group intervention (with the booklet), and at Unit Sao Jorge: group control (Antenatal 

Care Course without the booklet) and group intervention (Antenatal Care Course 

with the booklet). The data collection was done in three moments: baseline, 

intermediate time and follow-up. The instruments used were: a Sociodemography 

and Obstetric Questionnaire, The Ferrans e Powers Quality of Life Index (QLI for 

Brazilian pregnant women) and a Form of Assesment of Pregnancy Education 

during Antenatal Care. Data Analysis: Chi-square, Variance Analysis for Repeated 

Measures (ANOVA) and Paired Sample Statistics Mann-Whitney and Wilcoxson. 

Results: 135 pregnant women participated in this study at baseline, 126 

intermediate time and 111 at follow-up. Group intervention in Unit Jaqueline 

considered they received enough antenatal information on intermediate time 

(69.6%) and follow-up (87.5%) than group control.  The sources of information were 

different between groups. At Unit Jaqueline, the booklet became most cited source 

for group intervention (68.2% intermediate time and 70.0% on follow-up).  At Unit 

Jaqueline, family, friends and neighbours were more cited source at baseline for 

both groups (76.6% control, 57.4% intervention) at baseline. At intermediate time 

and follow-up, the booklet was the most cited source by the intervention group 

(68.2% intermediate time and 70.0% follow-up). At Unit Sao Jorge, family/friends 

and neighbors were most cited (77.8% control, 65.2% intervention) on baseline. At 

intermediate time, health providers were most cited until follow-up (94.1% control 

and 80.0% intervention) and the booklet corresponded to 75%. All pregnant women 

of both Units read all booklet or part on follow-up. More than 70% of pregnant 

women had an increase in knowledge after read the booklet. There was a significant 

increase on quality of life of pregnant women at Unit Sao Jorge after intervention. 

Conclusion: There was a positive response to the booklet at both units. Booklet is a 

source of information that pregnant women who received it individualy use most for 

their doubts. Pregnant women read the booket, even those who had previous 

experience of pregnancy, they use booklet`s information, are helped by it and 

realize changes in life. The booklet associated with Antenatal Care Course 

increases quality of life of pregnant women related to socio-economic domain. 

KEY WORDS: Pregnancy, Antenatal Care, Health Education, Quality of Life, 

Effectiveness. 
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APRESENTAÇÃO 

Esta pesquisa de doutorado é o terceiro estudo que venho desenvolvendo, 

durante a minha trajetória como pesquisadora, no contexto das práticas educativas 

com gestantes. No primeiro estudo, concluído em 2005, uma atividade educativa em 

grupo, composta por nove sessões de duas horas, foi realizada no Hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo, com 12 participantes, que eram 

gestantes e seus acompanhantes. Tal atividade teve a finalidade de promover o bem-

estar das gestantes, mediante o atendimento aos desconfortos físicos e emocionais e 

às dúvidas que causavam ansiedade. Segundo o relato dos participantes, esta 

intervenção, realizada por meio da metodologia da pesquisa-ação, produziu alívio 

dos desconfortos da gestação, bem-estar corporal, utilidade na vida cotidiana, 

promoção do autocuidado, aumento do envolvimento entre os casais e integração 

entre os participantes (Hoga, Reberte, 2006).  

Aquela atividade resultou na elaboração das seguintes publicações: “O 

desenvolvimento de um grupo de gestantes com a utilização da abordagem corporal”, 

em 2005; “Técnicas corporais em grupo de gestantes: a experiência dos 

participantes”, em 2006; “Pesquisa-ação como estratégia para desenvolver grupos de 

gestantes: a percepção dos participantes”, em 2007, e “A experiência de pais 

participantes de um grupo de educação para a saúde no pré-natal”, em 2010 (Hoga, 

Reberte, 2006; 2007; Reberte, Hoga, 2005; 2010). 

Além disso, a atividade gerou dados que possibilitaram a elaboração de um 

material educativo para gestantes usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), que 

tratava-se de uma cartilha intitulada “Celebrando a vida: nosso compromisso com a 

promoção da saúde da gestante”, construída durante o curso de mestrado, 



configurado o segundo estudo que desenvolvi neste campo de pesquisa, concluído no 

ano de 2008 (Reberte, 2008).  

Para o desenvolvimento da atividade educativa em grupo e da cartilha, foi 

adotada a pesquisa-ação como metodologia e utilizado o referencial teórico da 

pedagogia crítica. São modelos teóricos que permitiram que estas atividades 

estivessem alinhadas aos princípios do SUS, de participação popular e dialógica na 

promoção da saúde. A produção desta cartilha teve o objetivo de promover a saúde 

da gestante, mediante a disponibilização de informações essenciais sobre os aspectos 

relativos à gestação, à maternidade e à assistência à mulher neste processo (Reberte, 

2008).  

O conteúdo da cartilha foi submetido à avaliação de profissionais de saúde da 

área de saúde materna e promoção da saúde e de gestantes atendidas no Centro de 

Saúde Escola Butantã durante sua elaboração, resultando nos seguintes conteúdos: 

mudanças que acontecem durante a gravidez; o desenvolvimento da gravidez e do 

bebê; o nascimento: como acontece o trabalho de parto; mais sobre o trabalho de 

parto, após o parto; amamentação; o recém-nascido e os cuidados com o corpo. Além 

de ser uma fonte de informações sobre as modificações físicas e emocionais da 

gravidez, ela também agregou informações sobre os direitos da mulher a uma 

assistência qualificada durante este período (Reberte, Hoga, 2009).  

Esta cartilha foi disponibilizada gratuitamente, por meio eletrônico, na internet
1
 

por meio do site da Escola de Enfermagem da USP, tendo recebido o Prêmio de 

Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS em 2009, sendo divulgada pelos 

meios de comunicação. Estes fatores tornaram a Cartilha de conhecimento público 

                                                             
1
  http://www.ee.usp.br/doc/celebrando_a_vida.pdf 



(Brasil, 2010). Por meio desta pesquisa, também foi possível elaborar o artigo 

intitulado “O processo de construção de um material educativo para a promoção da 

saúde da gestante”, publicado na Revista Latino-Americana de Enfermagem, em 

2012 (Reberte et al, 2012). 

A continuidade desta investigação, com o estudo no campo da educação para a 

saúde da gestante delineia a presente tese de doutorado. Neste momento, o foco da 

atenção volta-se para os efeitos da cartilha “Celebrando a Vida” enquanto uma ação 

educativa inserida nas práticas da assistência pré-natal, ou seja, o estudo vem 

responder ao seguinte questionamento: Quais os efeitos que esta cartilha pode 

promover para as gestantes, se utilizada nos serviços de pré-natal do SUS? 

Este conhecimento irá contribuir para elucidação do uso da Cartilha enquanto 

uma prática educativa baseada na avaliação das próprias usuárias dos serviços do 

SUS, possibilitando contribuir para a qualificação das ações educativas da assistência 

pré-natal e para a sustentabilidade destas práticas. 
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1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de comprovar os efeitos das práticas na assistência à saúde 

representa um desafio para profissionais e pesquisadores. Estima-se que, atualmente, 

30% a 40% dos usuários dos serviços de saúde são submetidos a tratamentos ou 

práticas sem comprovação de sua efetividade (Pearson, 2008). De acordo com o 

modelo de evidência do Instituto Joanna Briggs, uma instituição que promove a 

produção de evidência para o cuidado em saúde, a comprovação da efetividade é um 

elemento fundamental para gerar tais evidências. A efetividade é definida como a 

capacidade de uma prática em saúde atingir o efeito esperado quando realizada em 

condições apropriadas e mais próximas daquelas encontradas na prática clínica, 

utilizando protocolos de intervenção adequados às necessidades individuais dos 

usuários (Pearson, 2005). Portanto, a verificação da efetividade representa uma 

medida necessária no uso de práticas em saúde, para que elas sejam pertinentes e 

significativas em situações cotidianas da assistência à saúde (Goodman, 1998, 

Pearson, 2005; Secoli et al, 2010).  

A educação em saúde durante o pré-natal tem sido uma intervenção 

amplamente utilizada, mas que ainda precisa ser melhor explorada no âmbito da 

efetividade de suas ações, para subsidiar a prática profissional (Hanson, 2009). Uma 

revisão sistemática com nove estudos e 2.284 mulheres, para avaliar os efeitos das 

intervenções educativas durante o pré-natal, concluiu que não há evidências 

suficientes para determinar quais os resultados deste tipo de intervenção. Nesta 

revisão, foram avaliados os efeitos da educação sobre aquisição de conhecimento, 

ansiedade, senso de controle, dor, suporte no trabalho de parto, aleitamento materno, 

habilidades nos cuidados com o recém-nascido, bem como o ajustamento social e 
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psicológico. Recomendou-se que novas pesquisas sejam desenvolvidas com o 

objetivo de assegurar aos profissionais, que trabalham com educação para a saúde 

materna, a garantia das ações em função de sua efetividade para atender as 

necessidades das próprias famílias (Gagnon, Sandall, 2009).  

Novick (2009) conduziu uma revisão integrativa que constatou que a educação 

no pré-natal é um dos aspectos essenciais para a satisfação das gestantes. As 

gestantes que participaram de atividades educativas em grupo estavam mais 

satisfeitas do que as gestantes que não participaram destas atividades. Segundo as 

gestantes, o diálogo entre os participantes, as informações e os aconselhamentos 

recebidos promoveram o suporte e resultaram em reações mais positivas ao cuidado.  

Apesar de não haver consenso sobre os resultados dos programas de educação 

em saúde na gravidez (OMS, 2005), alguns estudos indicam que novas intervenções 

educativas devem ser desenvolvidas, aperfeiçoadas e avaliadas (Murphy, 2010).  A 

necessidade de incorporação de novas práticas educativas, mediante a constatação de 

seus efeitos, também direcionou os estudos de avaliação sobre os diferentes tipos de 

materiais educativos utilizados como parte da educação pré-natal, como folhetos, 

brochuras, livretos e, também, as cartilhas educativas. Estes recursos educativos vêm 

apoiando o desenvolvimento dos programas e das ações de educação em saúde no 

pré-natal em todo o mundo. 

Em 1978, o Colégio Real de Cirugiões da Irlanda publicou um resumo 

afirmando a importância de materiais escritos e avaliou um folheto destinado à 

educação sobre o pré-natal e o parto. Os resultados da avaliação deste folheto 

apontaram para a redução da ansiedade e o aumento do conhecimento das mulheres 

sobre os assuntos explorados após o uso do folheto (Thornton et al., 1978). 
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Na África, gestantes e profissionais de saúde acreditavam que os materiais 

escritos deveriam ser oferecidos para a leitura em casa, com a família, 

complementando a atividade educativa em grupo com o profissional da saúde. No 

local pesquisado, uma única palestra era oferecida durante a gravidez e não havia 

material escrito para acompanhar a atividade. Constataram que era pouco provável 

que somente educação verbal produziria algum impacto no conhecimento ou 

mudança de comportamento das mulheres (Murrira et al, 1996). 

No Reino Unido, as gestantes receberam vários tipos de folhetos com temas 

como parto, ultrassom, álcool na gravidez, peridural, aleitamento e local para o 

nascimento do bebê. Eram 10 tipos de folhetos que estavam disponíveis aos 

profissionais para serem entregues às gestantes em diferentes estágios da gestação.  

O estudo constatou que estes folhetos não alteraram a proporção de mulheres que 

exerceram a escolha informada no cuidado materno. No entanto a intervenção não foi 

garantida a todas as gestantes, já que apenas 70% delas haviam recebido um folheto 

entre todos os disponíveis (O` Cathain, 2002). 

Na Austrália, um tipo de material educativo que é focado nas opções e nos 

resultados de intervenções, preparando as pessoas para a tomada de decisão, tem sido 

avaliado por estudiosos, sendo conhecido como “decisional aids”. Foram estudados 

dois tipos destes materiais: um para promover escolhas informadas de parto, para 

mulheres que tiveram parto cesária prévio (Shorten et al, 2005), e outro relativo à 

analgesia de parto, para mulheres planejando o parto vaginal (Raynes-Greenow et al, 

2010). Os folhetos novos produziram aumento do conhecimento (Shorten et al, 2005, 

Raynes-Greenow et al, 2010), reduziram o conflito no processo de decisão (Shorten 

et al, 2005), sem aumentar a ansiedade das mulheres sobre a decisão (Raynes-
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Greenow et al, 2010). Entretanto, as preferências de parto não foram consistentes 

com os resultados obstétricos para muitas mulheres, pois tiveram um parto diferente 

daquele que foi planejado (Shorten et al, 2005). 

Outro estudo, conduzido na Austrália, avaliou a efetividade de um livreto sobre 

o conhecimento a respeito da indução no trabalho de parto. Houve maior retenção de 

conhecimento e os profissionais estavam mais disponíveis para discutir a informação 

com as gestantes com o uso do livreto (Cooper, 2011).  

Pautado nesta necessidade da avaliação da efetividade das práticas 

direcionadas à educação em saúde na gravidez e devido aos resultados ainda 

insipientes e contraditórios do uso dos materiais educativos na atenção pré-natal, 

buscou-se avaliar a cartilha intitulada “Celebrando a Vida”, que foi desenvolvida 

considerando o contexto das usuárias do SUS no Brasil. Esse processo de avaliação é 

considerado um desafio no campo dos programas de educação para a promoção da 

saúde no pré-natal, devido à complexibilidade envolvida nesta intervenção e às 

dificuldades de acessar resultados relevantes em saúde materna. O uso de 

parâmetros, tanto de medidas de objetivas, quanto subjetivas, é recomendado nos 

estudos de avaliação em educação em saúde, para serem utilizados com finalidade de 

preencher estas lacunas no conhecimento (Jaddoe, 2009).  

A qualidade de vida e os indicadores educacionais são considerados focos 

importantes da promoção da saúde. Tais parâmetros podem resultar numa abordagem 

mais abrangente do que aquelas que utilizam apenas aos indicadores obstétricos e 

perinatais (Minayo et al, 2000; SBEPS, 2008; Castro, 2010). A manutenção ou a 

melhora da qualidade de vida da gestante, mediante a utilização dos recursos 

educativos durante a gravidez, são resultados esperados. 
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Por meio da perspectiva da qualidade de vida, contemplam-se os aspectos 

socioeconômicos, psicológicos, espirituais, familiares e de saúde na experiência da 

gravidez (Fernandez, Vido, 2009). A educação em saúde na assistência pré-natal 

deverá contribuir para uma experiência de gravidez de maneira significativa e 

gratificante, possibilitando influenciar positivamente na qualidade de vida da 

gestante. 

A disponibilização da cartilha “Celebrando a Vida” como parte da assistência 

pré-natal no SUS abrange os diferentes modelos de cuidado da atenção básica 

brasileira, tanto o tradicional quanto o Programa de Saúde da Família; também em 

diferentes práticas educativas: individualmente, entregue nas consultas de pré-natal, 

ou em conjunto com a atividade educativa grupal. Desta última forma, ela se 

constitui em um recurso da atividade grupal, direcionando sua condução, propiciando 

discussões e informações adicionais àquelas geradas pelo grupo.  

Os resultados deste presente estudo, que busca comprovar a efetividade de uma 

cartilha fundamentam a escolha e a forma de utilização da cartilha “Celebrando a 

Vida” por gestores e profissionais de saúde. Pressupõe-se que a cartilha e a sua 

associação com atividades educativas possam influenciar no esclarecimento de 

dúvidas, no uso dos recursos de informação, no suporte às questões da vida das 

gestantes, na avaliação da atividade educativa e na manutenção ou na melhora da 

qualidade de vida das gestantes. 
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REVISÃO DA LITERATURA 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE DURANTE O PRÉ-NATAL NO BRASIL 

No Brasil, a prática da educação em saúde para gestantes durante o pré-natal, 

de maneira individual ou em grupos educativos, é uma política de saúde que tem sido 

adotada pelo Ministério da Saúde e pelos governos municipais e estaduais.  

Desde 1984, quando o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM) foi implementado, pelo governo federal brasileiro, o Ministério da Saúde 

tem estimulado o desenvolvimento de ações educativas com o objetivo de melhorar a 

saúde das gestantes. Atualmente, o Programa de Humanização do Pré-Natal e 

Nascimento (PHPN), que é integrado à política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher, tem destacado o papel das ações educativas para as mulheres (Formiga 

Filho, 1999; Brasil, 2000; 2004). 

Segundo as diretrizes propostas pelo PAISM, as ações educativas devem ser 

desenvolvidas por todos os profissionais que integram a equipe da unidade de saúde, 

estar inseridas em todas as atividades e ocorrer em todo e qualquer contato entre 

profissional de saúde e a clientela, com o objetivo de levar a população a refletir 

sobre a saúde, a adotar práticas para sua melhoria ou manutenção, a realizar 

mudanças e, ademais, a incorporar novos hábitos para a solução de seus problemas 

(Serruya et al, 2004). 

Os programas nacionais também orientam a prática da atenção pré-natal, como 

o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN), criado em 2000, 

que determinou indicadores de desempenho para avaliar a qualidade da atenção pré-

natal; dentre eles, as atividades educativas, com participação em pelo menos um 
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grupo educativo, ou as atividades similares, com orientações sobre aleitamento 

materno e trabalho de parto (Brasil, 2000). 

Os programas de atenção à saúde na gravidez, promovidos pelos governos 

federais e municipais, também estabeleceram a educação em saúde na gravidez como 

uma diretriz. No presente momento, estão em vigência (e funcionam na cidade de 

São Paulo) os programas do governo federal Rede Cegonha e o programa municipal 

Rede de Proteção à Mãe Paulistana.  

O Rede Cegonha é um programa ainda recente, lançado em 2011; suas ações 

educativas estão citadas como um dos componentes do programa, que devem ser 

implementadas como garantia dos direitos sexuais e reprodutivos.  No portal do 

governo federal, é possível constatar que existe específica atenção a este tópico com 

uma seção dedicada à maternidade. Nesta seção, os conteúdos educativos estão 

disponíveis para o acesso on-line e versam sobre os cuidados durante a gravidez, a 

importância do pré-natal, o desenvolvimento do bebê, os direitos da mulher grávida e  

Rede Cegonha (Brasil, 2012). 

O Mãe Paulistana, da Prefeitura de São Paulo, criado em 2006, é o programa 

que norteia as ações na atenção pré-natal nas UBS em São Paulo. Nas UBS, em 

ambulatórios especializados e nos hospitais do SUS, as mulheres cadastradas 

recebem atendimento no pré-natal, no parto e no puerpério. Por meio do sistema de 

informações do Mãe Paulistana há o acompanhamento dos atendimentos realizados à 

mulher e ao recém-nascido, durante seu primeiro ano de vida. Este programa também 

conta com uma Central de Regulação Obstétrica e Neonatal, para garantir a 

internação durante o parto e identificar os procedimentos realizados. Para inscrever-

se na Rede de Proteção à Mãe Paulistana, a gestante deve fazer o cadastro na UBS, 
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para ter direito aos benefícios sociais de transporte e enxoval.  Um dos componentes 

deste programa é o estímulo à formação e ao desenvolvimento de atividades 

educativas com gestantes, conhecido como Grupos de Gestantes (Prefeitura de São 

Paulo, 2010). 

Percebe-se que as ações educativas que integram as propostas de atenção pré-

natal nos programas de saúde pública nacionais têm sido amplamente recomendadas. 

No entanto, as diretrizes destes programas não estabelecem como são realizadas as 

avaliações das ações educativas e pouco se discute como estas práticas vêm 

modificando os resultados da assistência pré-natal. Considera-se importante não 

apenas avaliar a disponibilidade da educação em saúde na assistência, mas os efeitos 

das diferentes intervenções de educação em saúde para as usuárias dos serviços de 

saúde, considerando também os contextos de cuidado da assistência pré-natal. 

 

O CONTEXTO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE  

O desenvolvimento da atenção básica vem sendo impulsionado pelo processo 

de descentralização e apoiado por programas inovadores, para oferecer acesso 

universal e serviços abrangentes, assim como coordenar e expandir a atenção para 

níveis mais complexos de cuidado. Aproximadamente, 70% da população brasileira 

recebem assistência à saúde na atenção básica e esta forma de atenção à saúde é 

considerada como o serviço de uso habitual para 57% dos brasileiros (WHO, 2008; 

Paim et al, 2011). 

A Atenção Básica à Saúde é um contexto privilegiado para o desenvolvimento 

de atividades educativas, com finalidade de promoção da saúde, tendo em vista que 

representa um complexo conjunto de conhecimentos e procedimentos, visando gerar 
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efeito positivo sobre a qualidade de vida da população. É na atenção bésica à saúde 

que ocorre o primeiro contato de indivíduos, família e comunidade na rede 

assistencial dentro do sistema de saúde. Caracteriza-se, principalmente, pela 

continuidade e integralidade da atenção, além da coordenação da assistência dentro 

do próprio sistema, da atenção centrada na família, da orientação e participação 

comunitária e da competência cultural dos profissionais (Starfield, 2004).  

No Brasil, a Atenção Básica é constituída por diferentes modelos de 

assistência. Há o modelo tradicional e também o Programa de Saúde da Família 

(PSF) ou a Estratégia de Saúde da Família (ESF).  

O modelo tradicional de assistência é centrado no indivíduo e no trabalho do 

médico especialista, que é realizado de forma individual; apesar de realizar práticas 

de proteção e promoção da saúde, o enfoque deste modelo é na queixa ou no 

problema do paciente, sendo orientado para a cura de doenças e centrado no modelo 

hospitalar (Teixeira,1998).   

O PSF foi concebido pelo Ministério da Saúde em 1994 e sua implementação 

teve o objetivo de proceder à reorganização das práticas assistenciais em novas bases 

e novos critérios, em substituição ao modelo tradicional de assistência. No PSF, a 

atenção está centrada na família, entendida e percebida a partir do seu ambiente 

físico e social, o que vem possibilitando às equipes uma concepção ampliada do 

processo saúde-doença e da necessidade de intervenções que vão além das práticas 

curativas (Franco, Merhy, 1999). 

Criado inicialmente como um programa vertical que oferecia especialmente 

serviços de saúde maternoinfantis às populações mais carentes ou de alto risco, o 

PSF tem sido a principal estratégia de estruturação da atenção básica dos sistemas 
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locais de saúde, desde 1998. O PSF funciona por meio de equipes de saúde da 

família, compostas por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de 

quatro a seis agentes comunitários de saúde. Desde 2004, começou a incluir equipes 

de saúde bucal. Dados referentes a 2010 mostraram que o PSF no país conta com 

33.000 equipes, que atendem cerca de 98 milhões de pessoas em 85% dos municípios 

brasileiros (Paim et al, 2011). 

No caso específico da cidade de São Paulo, o processo de descentralização, ou 

municipalização, e de implantação do PSF aconteceu com atraso em relação às 

demais cidades do país. Isso devido ao estabelecimento do PAS (Programa de 

Assistência à Saúde), composto por diretrizes municipais que desconsideravam o que 

era proposto pelo SUS e que não priorizavam a sua viabilização. Assim, na cidade de 

São Paulo, o PSF teve início em 1996, limitado às ações na Região Leste, pelo 

Projeto de Qualidade Integral em Saúde (QALIS), por iniciativa da Secretaria 

Estadual de Saúde, em parceria com a Casa de Saúde Santa Marcelina. Somente em 

2001, o PSF foi implantado pela Secretaria Municipal de Saúde (Guedes, 2003).  

No cenário paulistano, houve o grande desafio de reformular o modelo de 

atenção em uma rede de aproximadamente 400 UBS, que havia passado por um 

processo recente de municipalização da estrutura estadual. Atualmente, a cidade de 

São Paulo conta com a maior cobertura do PSF no Brasil; no entanto, em alguns 

locais permanece o modelo tradicional de assistência (Chiesa, 2005; Sobrinho, 

Capucci, 2003).  

Há, em São Paulo, unidades de saúde com características de assistência 

tradicional, PSF e mista, tendo, neste último tipo, a coexistência dos dois modelos de 

cuidado. 
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Os diferentes modelos de assistência vigentes na atenção básica incidem sobre 

a assistência pré-natal (Mendoza-Sassi et al, 2011; Piccini et al, 2007). Os autores 

apontam diferenças da atuação profissional no seguimento das normas técnicas e dos 

protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e na prática diária da atenção à 

saúde.  As equipes de Saúde da Família se apoiam mais nas recomendações do 

Ministério da Saúde e, periodicamente, participam de reuniões multiprofissionais, 

nas quais são discutidos temas relacionados aos cuidados em saúde da população, 

com o intuito de aprimorar estes cuidados (Mendoza-Sassi et al, 2011). 

Um estudo realizado por Moura et al (2003) sobre a comunicação e a 

informação em saúde no pré-natal no PSF, com enfermeiras e gestantes, verificou 

que a educação no pré-natal tem sido realizada de maneira individual e grupal. 

Apesar de haver maior desenvolvimento das ações educativas com o uso de 

metodologias participativas e de as gestantes valorizarem este tipo de atividade no 

PSF, a oferta das atividades de grupo, por exemplo, ainda são restritas e geralmente 

acontecem de maneira isolada, sem um projeto de continuidade. Neste estudo, alguns 

aspectos foram apontados como dificultadores da oferta de ações para promover 

informações em saúde para as gestantes, como o predomínio do modelo curativo, a 

inadequação de local para as atividades, o material educativo insuficiente, bem como 

o despreparo e a desmotivação dos profissionais. Estes fatores indicam que as 

intervenções com foco na superação destes problemas são necessárias para a 

qualificação da educação pré-natal, no contexto da atenção básica, e para 

proporcionar a manutenção ou a melhoria da qualidade de vida para as gestantes que 

participam deste cuidado.  
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QUALIDADE DE VIDA NA GRAVIDEZ 

Embora a gravidez seja um acontecimento saudável e de baixo risco para a 

maior proporção das gestantes, as transformações físicas, emocionais e sociais 

resultantes desta fase merecem atenção especial, com o objetivo de melhorar a saúde, 

mas, principalmente, de fornecer o suporte para a vivência mais prazerosa da 

gravidez, gerando maior satisfação com a vida e com a assistência recebida.  

A qualidade de vida tem sido utilizada como indicador para mensurar os 

resultados de tratamentos ou intervenções em saúde. Trata-se de um conceito 

abrangente explorado por autores de diversas áreas do conhecimento. O conceito de 

qualidade de vida (QV) é complexo e inclui diversos significados. Portanto, ele pode 

ser estudado segundo diferentes abordagens teóricas e avaliado por meio de inúmeros 

métodos de medida, pois os parâmetros de avaliação de autopercepção de saúde são 

amplos (Kimura, Silva, 2009).  

No campo da enfermagem destaca-se a contribuição da pesquisadora Carol 

Estwing Ferrans, da Universidade de Illinois, Chicago, que desenvolve estudos sobre 

qualidade de vida a mais de duas décadas. Em 1996, na publicação “Development of 

Model of Quality of Life”, Ferrans propõe um modelo conceitual de qualidade de 

vida, baseado em estudos qualitativos e quantitativos (Ferrans, 1996). O modelo 

propõe a qualidade de vida em uma perspectiva individual, e considera que apenas o 

indivíduo pode julgar sua qualidade de vida. A qualidade de vida é determinada pela 

satisfação do indivíduo com as áreas que julgam ser importantes para ele. O conceito 

é estruturado em 32 elementos divididos em quatro domínios: saúde e 

funcionamento, psicológico e espiritual, social e econômico, e família. Os domínios 

representam um conjunto de elementos relacionados, que foram agrupados por meio 
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de análises estatísticas (Ferrans, 1996). Atualmente este modelo é utilizado em 

diversos países, mostrando-se adequado a várias culturas, para a população em geral 

e pessoas com doenças especificas. No presente estudo de doutorado, este modelo se 

mostrou o mais adequado por ter embasado o desenvolvimento do único questionário 

adaptado e validado para o português com uma versão específica para gestantes, o 

Índice de Qualidade de Vida de Ferrans e Powers (IQVFP) e o seu conceito permitir 

captar aspectos relevantes para responder aos objetivos do estudo. 

A qualidade de vida depende de valores e preferências individuais e está 

baseada na experiência de vida de cada pessoa. Neste conceito, a satisfação com a 

vida representa o núcleo central, pois implica em um julgamento de longo prazo a 

respeito das condições de vida em áreas consideradas importantes para a pessoa 

(Ferrans, 1996).  

A satisfação das mulheres com o cuidado tem sido uma das principais áreas de 

interesse para os estudiosos da gravidez. A preocupação em conhecer a perspectiva 

da gestante em relação à sua própria saúde tem impulsionado a produção de 

conhecimentos sobre qualidade de vida (Clement, Sikorsk, Wilson, 1996).  

Estudos desenvolvidos em diferentes países e culturas, dentre eles Brasil, 

Estados Unidos, Turquia, Canadá, Austrália, Espanha e Paquistão, demonstraram que 

diferentes fatores influenciam a qualidade de vida das gestantes. Tais estudos 

utilizam diferentes instrumentos para avaliar qualidade de vida, entre eles destacam-

se o IQVFP e o SF-36.  

Salienta-se que o IQVFP é o único instrumento de avaliação de qualidade de 

vida adaptado especificamente para avaliar qualidade de vida, durante a gravidez, das 

mulheres brasileiras.  
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Um dos instrumentos mais utilizados para a avaliação de qualidade de vida na 

gravidez, apesar de não ter uma versão específica para uso com gestantes, o Short 

Form Health Survey (SF-36), que possibilita a autoavaliação da qualidade de vida 

relacionada à saúde e compreende aspectos da vida agrupados nos domínios físico e 

mental.  

Os estudos utilizando estes e outros instrumentos têm tem explorado a 

influência de diferentes fatores sobre a qualidade de vida das gestantes, que estão 

apresentados na revisão da literatura a seguir:  

Fatores que influenciam a qualidade de vida na gravidez 

- Trabalho, irritação, estresse, preocupações e a idade gestacional. 

Um estudo brasileiro, utilizando o IQVFP, avaliou a qualidade de vida de 198 

gestantes e verificou que não ter trabalho, a intensidade da irritação vivenciada, o 

nível de estresse e as preocupações relativas à própria vida foram os principais 

fatores que exerceram influência negativa sobre a qualidade de vida das gestantes. 

Este estudo revelou também que a qualidade de vida das gestantes foi melhor durante 

o primeiro trimestre da gravidez (Fernandes e Vido, 2009).  

- Planejamento da gravidez  

Um estudo mensurou os impactos da gestação não planejada sobre a qualidade 

de vida de 192 mulheres norte-americanas e estimou o valor que é atribuído à 

condição de não estar grávida com o uso do instrumento QALYs. Concluiu que a 

gravidez não planejada tem efeitos adversos sobre a qualidade de vida da mulher, 

pois 58% das mulheres não saberiam o que fazer se ficassem grávidas, 39% 

planejariam fazer um aborto e 6% planejariam entregar o filho para a adoção 

(Schwarz EB et al, 2008). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schwarz%20EB%22%5BAuthor%5D
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Considera-se que a porcentagem de gestações não planejadas entre 

adolescentes seja maior que entre adultas (Klima, 2003). Esta diferença foi 

constatada em estudo realizado na Turquia, utilizando o SF-36, para comparar a 

qualidade de vida em gestantes adolescentes e adultas. O total de 147 gestantes 

adolescentes, com menos de 20 anos, e 156 adultas, com idade entre 20 e 29 anos, 

participou do estudo, revelando que 57% das adolescentes relataram que a última 

gestação não foi planejada, comparadas a 41,7% de adultas. Concluiu-se que 

qualidade de vida das adolescentes é menor que a das adultas, com exceção da dor 

corporal (Tasdemir et al, 2010).  

- Sintomas físicos e idade gestacional 

Sintomas físicos inerentes à gravidez também podem afetar a qualidade de vida 

das gestantes. Um estudo feito nos EUA, com 125 gestantes comparadas com 102 

mulheres não gestantes, utilizando o SF-36, verificou que existe mudança na 

qualidade de vida em função da melhora do funcionamento físico e da dor corporal 

com a progressão da idade gestacional (Hueston, Kasik-Miller 1998). 

No Canadá, foi pesquisada a qualidade de vida de 393 gestantes no terceiro 

trimestre de gestação e de 253 mulheres não gestantes com o uso do SF-36. As 

gestantes tinham menor qualidade de vida que as mulheres não gestantes no que diz 

respeito às limitações físicas, à dor corporal, ao funcionamento físico e social e à 

vitalidade (Otchet et al, 1999). 

- Náuseas e vômitos 

Um estudo com 593 gestantes australianas descreveu o impacto de náuseas e 

vômitos sobre a gravidez com o uso do SF-36. Constatou-se que a náusea é o 

sintoma que gera maior problema para a gestante e está associado com baixos índices 
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de qualidade de vida, principalmente em relação ao funcionamento físico, à energia e 

ao social, com efeitos sobre o trabalho, as atividades domésticas e as familiares 

(Smith et al, 2000). 

Entre 140 gestantes espanholas de baixo risco gestacional, utilizando o SF-36, 

verificou-se que as náuseas e os vômitos estavam presentes em 50,7% daquelas com 

12 a 16 semanas de gestação. Estes sintomas podem afetar as funções físicas e 

emocionais, sendo a dimensão física da qualidade de vida o fator mais prejudicado 

(Silvares et al, 2008). 

Entre as gestantes canadenses, com o uso do SF-12, 78% referiram apresentar 

náuseas e vômitos. Estes sintomas foram associados com piores escores de QV no 

primeiro trimestre de gestação, em relação aos componentes físico e mental (Lacasse 

et al, 2008). 

- Saúde Bucal 

Outro sintoma físico que pode acontecer na gravidez e afetar a qualidade de 

vida é a dor provocada por problemas dentários. Um estudo foi realizado com 504 

mulheres brasileiras, utilizando o instrumento específico que avalia o impacto da 

saúde bucal na qualidade de vida “Oral Impacts on Daily Performances” (OIDP). 

Dentre as gestantes estudadas, 39,1% relataram dor e, em uma escala de 0 a 10, a 

intensidade de dor relacionada a problemas com dente, gengiva e prótese foi, em 

média, 6,1 (de Oliveira, Nadanovsky, 2006). 

- Sono 

As alterações no padrão de sono durante a gestação também afetam a qualidade 

de vida. Gestantes canadenses, no terceiro trimestre de gravidez, tiveram redução na 
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qualidade de vida principalmente no aspecto físico verificado com o uso do SF-36 

(da Costa et al, 2010). 

- Depressão 

Gestantes norte-americanas, no terceiro trimestre da gravidez, também 

apresentaram declínio no funcionamento físico e aumento da prevalência de sintomas 

depressivos, avaliado com o uso do SF-36. Estes aspectos estavam relacionados à 

situação socioeconômica da gestante, como não ter recursos financeiros suficientes 

para alimentação e moradia e não ter hábitos de saúde regulares, como a prática de 

exercícios físicos (Haas et al 2004). 

Esta relação entre depressão e qualidade de vida também foi verificada com o 

SF-36 em um estudo com 114 gestantes hispânicas e afro-americanas. Verificou-se 

que as gestantes tinham baixa qualidade de vida nas dimensões física e de vitalidade, 

o que estava relacionado aos elevados níveis de sintomatologia depressiva (Mckee et 

al 2001).  

Estudo com 175 gestantes norte-americanas, com 20 semanas de gestação ou 

menos, utilizando o SF-36, detectou prevalência de 15% de sintomas depressivos. A 

baixa qualidade de vida estava relacionada ao aspecto físico, emocional, dor corporal 

e saúde geral (Nicholson et al, 2006). 

Em um estudo com 200 gestantes norte-americanas, utilizando o SF-36, a 

proporção de sintomas depressivos no primeiro trimestre foi de 15%, no segundo foi 

de 14% e, no terceiro, foi de 30%. Mulheres que começaram a ter sintomas 

depressivos durante a gravidez tiveram qualidade de vida pior que aquelas sem 

sintomas (Setse, 2009). 

- Experiências traumáticas  
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Histórico obstétrico de óbito fetal, abortamento de repetição, parto prematuro e 

morte neonatal precoce são fatores que geram ansiedade e afetam a QV, pois são 

experiências traumáticas que envolvem padrões de reações fisiológicas e 

psicológicas.  Um estudo utilizando o SF-36 que foi desenvolvido com 240 gestantes 

brasileiras verificou que as gestantes com experiências traumáticas na gestação 

anterior têm baixa qualidade de vida e apresentam sintomas de ansiedade e depressão 

na gravidez seguinte (Couto et al, 2009). 

- Local de moradia 

Estudo com 179 gestantes no Paquistão, utilizando o SF-12, encontrou que 

gestantes residentes no meio urbano têm melhor qualidade de vida do que gestantes 

do meio rural, em relação às limitações físicas resultantes de problemas físicos e 

emocionais e percepção geral de saúde (Naseem et al, 2011). 

A proposta da educação em saúde no pré-natal para manutenção ou 

melhora da qualidade de vida. 

O uso de estratégias durante a assistência pré-natal para apoiar as gestantes a 

conhecer e a lidar com os fatores que interferem na QV pode proporcionar melhores 

resultados da assistência à saúde. No entanto, os estudos apresentados na revisão 

sobre qualidade de vida e gravidez não discutiram ou não avaliaram estratégias para 

melhorar os níveis de qualidade de vida das gestantes. 

A educação em saúde durante a gravidez pode ser um instrumento importante 

para influenciar a qualidade de vida, proporcionando recursos às gestantes para a 

busca do fortalecimento pessoal e coletivo, para assumir novos papéis sociais, lidar 

com a aceitação da gravidez, com os sintomas físicos e emocionais e, também, com 

as questões que afetam sua qualidade de vida nesta fase. Neste contexto, o 
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atendimento integral às demandas por assistência à saúde e às expectativas das 

gestantes, com a ampliação do foco da atenção pré-natal, mostra-se necessário.  

A expansão do pré-natal, a partir do seu objetivo tradicional, de prevenção e 

detecção de problemas que possam afetar a saúde de mãe e do bebê, deve ampliar 

seus objetivos. Isto significa apoiar e incentivar uma família saudável, promover a 

conscientização sobre os aspectos sociais e psicológicos da maternidade e sobre as 

influências que estas podem exercer sobre a família, bem como possibilitar a reflexão 

e a participação na melhoria da qualidade da assistência prestada. Esta abordagem 

mais ampla busca alcançar resultados como a promoção da qualidade de vida, 

mediante o aprimoramento da qualidade da assistência à saúde (Clement, Sikorsk, 

Wilson, 1996).  
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2 OBJETIVO 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar os efeitos da cartilha educativa “Celebrando a Vida” na assistência pré-natal. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Avaliar os efeitos da cartilha, utilizando variáveis educacionais: 

a) Comparar a avaliação das gestantes dos grupos controle e intervenção em 

relação às informações para o esclarecimento de dúvidas fornecidas pelos 

profissionais durante a assistência pré-natal. 

b) Comparar o uso dos recursos de informações sobre gravidez entre os grupos 

controle e intervenção. 

c) Descrever o uso da cartilha pelas gestantes dos grupos de intervenção. 

d) Descrever e comparar a avaliação das gestantes dos grupos controle e 

intervenção em relação à participação no Curso de Pré-Natal. 

 

2. Avaliar os efeitos da cartilha, utilizando a variável qualidade de vida, comparando 

os resultados de qualidade de vida de gestantes dos grupos controle e intervenção. 

 

 



 

3 MÉTODO 



 
42 MÉTODO 

3 MÉTODO 

O método de pesquisa foi quantitativo. O tipo de estudo foi de intervenção, 

longitudinal, prospectivo, controlado e não paralelo.  

 

3.1 LOCAL DO ESTUDO 

Duas Unidades Básicas de Saúde participaram da pesquisa. Estas UBS fazem 

parte do Distrito de Saúde do Butantã, na região Oeste da Cidade de São Paulo, e 

integram a Coordenadoria de Saúde Centro-Oeste da Secretaria Municipal de Saúde 

de São Paulo.  

Unidade A – Unidade Básica de Saúde Jardim Jaqueline  

A população atendida neste local é de 45.000 habitantes. A assistência pré-

natal é realizada por três médicos ginecologistas e obstetras. Há também a 

possibilidade das gestantes se consultarem com os profissionais: psiquiatras (2), 

nutricionista (1), psicólogo (1), dentistas (5) e assistente social (2), de acordo com a 

necessidade.  

Esta unidade também conta com médicos generalistas (3), fonoaudiólogo (1), 

médicos pediatras (4) e terapeuta ocupacional (1), auxiliares e técnicos de 

enfermagem (9).  

A assistência pré-natal consiste em consultas médicas com 

ginecologistas/obstetras individualizadas e com agendamento prévio. As enfermeiras 

(3) atendem as gestantes de acordo com a demanda espontânea em questões 

individuais, auxiliam na resolução de problemas relacionados ao tratamento e 

identificam prioridades para atendimento médico. Os auxiliares e os técnicos de 
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enfermagem realizam atendimento complementar à consulta de pré-natal, o que 

inclui agendamento de exames, verificação do peso e mensuração da pressão arterial, 

bem como administração de vacinas às gestantes. 

Estas consultas atendem preferencialmente a periodicidade recomendada pelo 

Ministério da Saúde – no mínimo seis consultas de pré-natal, uma no primeiro 

trimestre, duas no segundo e três no terceiro trimestre de gestação. Em geral, as 

consultas podem ser mensais até a 36ª. semana de gestação; após este período, são 

quinzenais e, próximo ao termo as consultas são semanais.  

A conduta médica segue o protocolo do Programa Mãe Paulistana, que 

estabelece que o profissional deve realizar anamnese e exame físico geral e 

ginecológico, bem como anotar dados no prontuário e no cartão de pré-natal e 

atualizar informações periodicamente, para alimentação dos sistemas de informação.     

O acompanhamento da gestante deve ser feito conforme cronogramas e protocolos da 

Secretaria Municipal de Saúde. A gestante de risco deverá ser encaminhada para 

referência de alto risco, mas deverá ser acompanhada pela UBS, enquanto não tiver 

vaga garantida na referência. O profissional também é responsável pela notificação 

compulsória tratamento da gestante (Prefeitura de São Paulo, 2010). 

São também atribuições do médico ginecologista e obstetra na UBS 

tradicional: facilitar a captação precoce da gestante e seu “acolhimento” na unidade; 

informar a gestante sobre a existência do programa e encaminhá-la para a inserção no 

mesmo; sensibilizar a gestante sobre a importância do pré-natal; oferecer 

obrigatoriamente os exames de rotina pré-natal; encaminhá-la para a abertura de 

prontuário, cartão de pré-natal e inserção no sistema. Realizar coleta de 

colpocitologia oncótica, sendo que este procedimento, no âmbito da equipe de 
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enfermagem, é uma atividade privativa do enfermeiro (Prefeitura de São Paulo, 

2010; COFEN, 2011). 

Nesta unidade, aproximadamente 460 gestantes receberam atendimento pré-

natal no período de um ano. A média de novas gestantes por mês é de 38,6. As 

gestantes têm oportunidade de receber educação em saúde nas consultas de pré-natal, 

mas que é dependente da ação da gestante fazer algum questionamento para o  

profissional durante a consulta e da atitude de cada profissional em identificar e 

responder os questionamentos apresentados pelas gestantes.  

O elevado número de gestantes atendidas nesta UBS e o modelo de cuidado 

foram considerados para a escolha desta unidade como local de estudo. Duas 

enfermeiras se prontificaram a participarar do estudo, entregando a cartilha para cada 

gestante. No momento da entrega da cartilha, estas enfermeiras seguiram as 

instruções padronizadas a respeito da cartilha (Apêndice 6). 

Unidade B – Unidade Básica de Saúde Jardim São Jorge  

Esta unidade é administrada por uma Organização Social de Saúde (OSS). Sua 

gestão é feita em parceria entre a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo e a 

Fundação Faculdade de Medicina. A unidade é responsável pelo atendimento de 

28.000 pessoas, sendo 18.000 pelo PSF e 10.000 pela área Posto. A área Posto 

corresponde ao atendimento das localidades mais próximas à UBS.  

O número de gestantes em acompanhamento pré-natal no período de agosto de 

2010 a agosto de 2011 foi de 374, com uma média de 31,25 gestantes novas por mês. 

O atendimento pré-natal é realizado por médicos e enfermeiros em consultas 

individuais. Os agentes comunitários de saúde (ACS) realizam visitas domiciliares, 

com a finalidade de busca ativa das gestantes que não comparecem às consultas entre 
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outras ações. O primeiro atendimento após o resultado positivo de gravidez, pelo 

exame de urina, é realizado por um enfermeiro responsável pela supervisão da UBS e 

pelo acolhimento das gestantes, bem como o primeiro exame físico, as orientações 

educativas e o registro no cartão do pré-natal. A primeira consulta de pré-natal é 

realizada por um enfermeiro e as subsequentes são intercaladas entre o médico e o 

enfermeiro. O calendário de consultas também acompanha as recomendações do 

Ministério da Saúde: mínimo de seis consultas durante a gestação.  

Nesta UBS, atuam seis equipes de PSF, sendo que cada equipe é composta por 

um médico, um enfermeiro, seis ACS e dois auxiliares de enfermagem, que atendem 

a seis microáreas, identificadas pelas cores vermelha, rosa, azul, laranja, amarela e 

verde. Além das microárias do PSF existe a área Posto, que é de atuação de uma 

médica ginecologista e obstetra, quatro médicos de outras especialidades, seis 

auxiliares de enfermagem e um enfermeiro. Há também três dentistas, uma assistente 

social e um técnico de enfermagem. 

Esta unidade também conta com 15 profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (Nasf). São profissionais que atuam em duas unidades de saúde, para 

discussão de casos específicos com os profissionais do PSF e participação em 

atividades em grupo. O Nasf é composto por um nutricionista, um fonoaudiólogo, 

dois educadores físicos, dois terapeutas ocupacionais, dois psicólogos, um 

fisioterapeuta, um psiquiatra, um geriatra, um clínico, um pediatra e um 

ginecologista-obstetra. 

Os profissionais do PSF estavam interessados na implementação de uma 

atividade educativa em grupo para gestantes durante o pré-natal como parte da rotina 

da Unidade – e este interesse contribuiu na escolha da unidade como local de estudo. 
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Além disso, esta UBS é campo de atuação permanente da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo nas atividades de ensino e pesquisa, sendo desenvolvidas 

atividades de ensino teórico-prático com alunos do Curso de Bacharelado em 

Enfermagem da EEUSP, o que favoreceu a inserção e a atuação do pesquisador no 

local do estudo. 

 

3.2 INTERVENÇÃO 

A entrega da cartilha foi a intervenção realizada nos grupos de intervenção, 

ocorrendo da seguinte forma: 

1. Individualmente 

Na UBS A, a cartilha foi entregue de forma individual, no consultório, por 

enfermeiras da UBS, utilizando o protocolo descrito no Apêndice 6. 

2. Durante a Atividade Educativa em Grupo  

Na UBS B, a cartilha foi entregue pelos profissionais no primeiro dia de 

participação da gestante na atividade educativa em grupo, realizando esclarecimentos 

sobre o material educativo.  

Esta atividade, denominada Curso do Pré-Natal, foi composta por cinco 

encontros educativos, sendo que as gestantes podiam participar em qualquer um dos 

encontros. O material de divulgação e os conteúdos detalhados do curso estão 

descritos nos Apêndices 7 e 8. 

Os encontros estavam de acordo com o conteúdo da cartilha e foram 

distribuídos nos temas a seguir: 

1. Integração do grupo/Expectativas e Mudanças durante a gravidez 
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2. Desenvolvimento fetal e gestacional 

3. Trabalho de parto 

4. Amamentação 

5. Pós-parto e cuidados com o RN 

O curso foi oferecido com periodicidade quinzenal, às sextas-feiras, às 14h, 

com duração média de 2 horas. Em cada encontro, houve a participação do 

pesquisador e mais um ou dois professionais da UBS B (enfermeiro, médico ou 

dentista). Os encontros eram realizados na sala de atividades com grupos da UBS B 

ou na sala de estudos. A pedagogia era centrada na interação entre os participantes e 

os profissioanais, com diálogos e discussões, evitando-se o formato tradicional de 

palestra. Apesar dos temas e dos assuntos serem pré-definidos, para garantir a mesma 

intervenção a todas as gestantes, as dúvidas das gestantes eram sempre valorizadas, 

estivessem elas relacionadas ou não ao tema do encontro. O conteúdo do curso 

estava alinhado ao conteúdo da cartilha e a cartilha estava disponível para o uso do 

profissional. Os profissionais também usaram estratégias didáticas, como 

computador, projetor, vídeos, bonecos e colchonetes.  

Foram formados grupos de pesquisa de acordo com a entrega da cartilha 

realizada nas unidades de estudo, conforme mostrado na Figura 1. 

 

 CARTILHA 

Unidade de Saúde Não Sim 

A Controle Intervenção 

B Controle Intervenção 

Figura 1 – Grupos da pesquisa 
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Antes do início deste estudo, a cartilha “Celebrando a Vida” não havia sido 

utilizada rotineiramente nas duas UBS. Os grupos foram não paralelos, ou seja, os 

grupos controle foram conduzidos sem o uso da cartilha, caracterizando o cuidado 

pré-natal de rotina. Após a coleta de dados dos grupos controles, a cartilha foi 

introduzida nos grupos de intervenção, para garantir as diferenças entre as 

intervenções educativas nos grupos, relacionadas ao acesso da Cartilha Celebrando a 

Vida.  

A alocação dos grupos ocorreu da seguinte forma: 

Unidade A 

Grupo controle: gestantes que responderam os questionários da pesquisa. 

Grupo intervenção: gestantes que receberam a Cartilha e responderam os 

questionários da pesquisa. 

Unidade B 

Grupo controle: gestantes que participaram do Curso do Pré-Natal e 

responderam os questionários da pesquisa. 

Grupo intervenção: gestantes que participaram do Curso do Pré-Natal, 

receberam a Cartilha e responderam os questionários da pesquisa. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada em três momentos: inicial, intermediário e 

seguimento.  
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O momento inicial foi feito após a gestante aceitar participar da pesquisa e 

antes da entrega da cartilha. No caso da Unidade B, também foi realizado antes da 

participação no Curso do Pré-Natal.  

O momento intermediário foi feito com intervalo mínimo de um mês após o 

momento inicial, possibilitando que a gestante tivesse tempo suficiente para ler a 

cartilha no caso dos grupos de intervenção e comparativamente para os grupos de 

controle.  

O momento de seguimento foi realizado no terceiro trimestre de gestação, 

considerando a idade gestacional maior ou igual a 27 semanas de gestação. 

Na Unidade A, a coleta de dados foi realizada pela própria pesquisadora e, na 

unidade B, foi realizada por duas agentes comunitárias de saúde. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

Este projeto de pesquisa foi previamente aprovado pelo CEP/EEUSP (Processo 

n 897/2010, conforme Anexo 1), pelo Comitê da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) de São Paulo (Anexo 2) e autorizado pelas Gerências das UBS participantes. 

Após fornecer os esclarecimentos necessários sobre a participação na pesquisa, o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 3) foi lido e as 

gestantes que concordaram com a proposta foram convidadas a assinar o TCLE, de 

acordo com a resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, e com a Declaração 

de Helsink (World Medical Association, 2000). 
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3.5 AMOSTRA 

Para a realização desta pesquisa foi estabelecida a participação de 168 

gestantes no total, com 42 gestantes em cada grupo de estudo.  

O seguinte cálculo estatístico, baseado em Rosner (2007), foi realizado, para a 

determinação da amostra da população: 
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Figura 2 – Equação para determinar o tamanho da amostra em cada grupo, 

comparando a proporção de mulheres que tiveram aumento no escore de 

qualidade de vida após a intervenção: 

 :, 21 pp proporção esperada de mulheres com aumento do escore de qualidade de 

vida após a intervenção (uso da cartilha) 

11 1 pq  : proporção complementar do grupo controle 

22 1 pq  : proporção complementar do grupo intervenção 

12 pp  : diferença absoluta entre as proporções 

2

21 pp
p


 : proporção média 

pq 1 : proporção complementar da proporção ponderada 

 

Considerando valores de proporções para os dois grupos, com significância de 

5%, poder de 80% tamanho igual para os dois grupos. Definiram-se p1= 0,4; p2=0,7 

e n= 42, com o valor de n arredondado para o próximo inteiro. 

No entanto, avaliou-se a necessidade de considerar uma perda de participantes 

de 10% durante o seguimento no estudo. Assim, foi considerado necessário obter o 

n= 47 para cada grupo, totalizando 188 gestantes.   
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Para a inclusão das gestantes no estudo, foram determinados os seguintes 

critérios: confirmação de gravidez, estar, no máximo, no segundo trimestre de 

gravidez, ter pelo menos uma consulta de pré-natal, estar em acompanhamento pré-

natal no local do estudo, saber ler e escrever.  

Critério de exclusão: razões físicas e psicológicas que impedem o 

entendimento e resposta aos questionários. 

Perda de seguimento: recusa em participar do estudo, gestantes transferidas 

para o pré-natal de alto risco, internação hospitalar, abortamento, perda fetal e 

trabalho de parto prematuro antes de responder aos questionários, mudança de 

endereço (que se localizou fora da área de abrangência da UBS) e gestantes que não 

foram encontradas mediante o esgotamento de todas as tentativas de localização (por 

contato telefônico, envio de correspondência e visita domiciliária).  

Gestantes que atenderam ao critério de inclusão foram convidadas a participar 

do estudo até se completar o número total de gestantes em cada grupo (N=47), que 

foram compostos de forma não paralela, ou seja, os grupos controles ocorreram antes 

dos grupos de intervenção. 

As gestantes da Unidade A foram convidadas a participar da pesquisa pela 

própria pesquisadora, pessoalmente.  

As gestantes da Unidade B foram convidadas pelos profissionais da UBS, pela 

pesquisadora pessoalmente, via folders, cartazes e telefonemas. Após o 

consentimento verbal em participar do estudo, foi solicitada a leitura e a assinatura 

do Termo de Consentimento.  
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3.6 INSTRUMENTOS 

Foi necessário aplicar um pré-teste antes de iniciar o estudo para determinar a 

adequação dos instrumentos.  

Os questionários são autopreenchidos, mas as gestantes tiveram supervisão 

para eventuais dificuldades no preenchimento.  

Foram utilizados os seguintes instrumentos:  

1. Questionário sociodemográfico e obstétrico, com a finalidade de 

caracterização da amostra e identificação de variáveis que influenciam na 

qualidade de vida na gravidez (Apêncice 1). 

2. Índice de Qualidade de Vida de Ferrans e Powers adaptado para gestantes 

(IQVFP), que é um instrumento específico para avaliar qualidade de vida na 

gravidez (Anexo 4). Fernandez et al. (2004) realizaram uma adaptação do 

IQVFP com gestantes e, posteriormente, foi realizado um estudo para 

determinar o cálculo deste índice em cada trimestre gestacional 

(Fernandez,Vido, 2009). O IQVFP é um índice utilizado mundialmente para 

avaliação da QV e é adequado para avaliação de QV em indivíduos sadios. 

O IQVFP é composto por 33 questões, agrupadas em quatro domínios: 

Saúde/Funcionamento, Socioeconômico, Psicológico/Espiritual e Família 

(Kimura, Silva, 2009). No IQVFP para gestantes, foram incluídas três 

questões específicas, totalizando 36 questões. Os itens incluídos ao 

instrumento foram: item 2 (sua gravidez), item 5 (as mudanças de humor 

que você sente - tristeza e alegria) e o item 29 (a possibilidade de ter uma 

criança). Os valores de cada questão são computados em índices, resultando 

em valores que variam de 0 a 30. Há o cálculo de um índice total e o cálculo 

para cada domínio (Fernandez,Vido, 2009).  

Os domínios a seguir correspondem às seguintes questões do IQVFP:  

Saúde e funcionamento 

Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q15,Q18,Q19,Q20,Q28,Q29 
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Socioeconômico 

Q16,Q17,Q21,Q22,Q23,Q24,Q25,Q26,Q27 

Psicológico e espiritual 

Q30 Q31,Q32,Q33,Q34,Q35,Q36 

Família 

Q11,Q12,Q13,Q14 

 

3. Formulário de Avaliação da Educação sobre Gravidez no Pré-Natal 

(Apêndices 2 ao 5), que avalia a educação no pré-natal e é composto por 

quatro instrumentos: 

a) Informações do pré-natal – avalia satisfação, correspondência, 

suficiência e importância das informações fornecidas pelos profissionais 

para o esclarecimento de dúvidas durante o pré-natal; também identifica 

os meios de informação que a gestante procura durante a gravidez para o 

esclarecimento de dúvidas. 

b) Sobre a Cartilha Celebrando a Vida – avalia a utilização e os efeitos da 

cartilha.  

c) Motivação para participar do Curso do Pré-Natal – identifica o interesse 

da gestante para esta atividade. 

d) Avaliação sobre a participação do Curso do Pré-Natal – avalia a 

correspondência das expectativas e os efeitos relativos à participação no 

curso. 

Este formulário foi elaborado com base nos resultados de um estudo 

sobre educação para a saúde na gravidez, realizado por Hoga e Reberte 

(2006, 2007). As questões sobre a cartilha foram baseadas nos resultados 

da validação da cartilha (Reberte, 2008) e no estudo de Kabakian-

Khasholian e Campbell (2007) sobre avaliação de cartilhas para gestantes 

e puerpéras. 



 
54 MÉTODO 

 

Os questionários que foram utilizados no momento inicial foram os seguintes: 

1. Questionário sociodemográfico e obstétrico  

2. IQVFP para gestantes 

3. Formulário de Avaliação da Educação sobre Gravidez no Pré-Natal
2
  

 

Os questionários que foram utilizados na coleta de dados intermediária e no 

seguimento foram: 

1. IQVFP para gestantes 

2. Formulário de Avaliação da Educação sobre Gravidez no Pré-Natal  

3.7 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

Educação no Pré-Natal 

- Informações 

 Avaliação sobre as informações recebidas no pré-natal: classificada como 

sim, não ou parcialmente, a satisfação, a correspondência, a suficiência e a 

importância das informações para o esclarecimento de dúvidas durante o 

pré-natal. 

 Meios de informação: classificada pela escolha dos meios de informação 

para o esclarecimento de dúvidas e do principal meio de informação 

utilizado pela gestante. 

 

- Uso da cartilha “Celebrando a Vida” 

                                                             
2
  As gestantes responderam a parte do Formulário de acordo com o grupo de estudo. 
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 Leitura da cartilha: classificada como sim, não e uma parte da cartilha, e 

classificados como sim e não: a leitura feita mais de uma vez, o uso e ajuda 

fornecida pela leitura da cartilha, discutir o conteúdo da cartilha com 

alguém e recomendar a cartilha à outra pessoa. 

 Mudança na vida: classificada como sim e não e o tipo de mudança. 

 

- Participação no Curso do Pré-Natal 

 Avaliação da participação no curso: classificado por tipos de motivações 

para participar no curso e correspondência das expectativas classificada 

como sim e não no caso de utilidade na vida, utilidade em situações 

específicas, recomendação para outras gestantes participarem do curso, o 

motivo desta recomendação a outras gestantes e mudanças no curso 

classificado por tipos de sugestões de mudanças. 

 Mudança na vida – identificação da mudança na vida da gestante gerada 

pelo curso.  

- Qualidade de vida 

 IQV total: avaliado como o resultado do cálculo do índice de qualidade de 

vida total.  

 IQV por domínios: avaliado como o resultado do cálculo do índice de 

qualidade de vida dos domínios saúde/funcionamento, sócioeconômico, 

psicológico/espiritual e família. 

 

Outras variáveis 

Características sociodemográficas 

 Idade – anos completos. 

 Ocupação – classificada como sim e não e tipo de trabalho remunerado.  
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 Renda Familiar – valor total da renda da gestante e das pessoas que 

coabitam com ela, número de moradores no mesmo domicílio da gestante.  

 Escolaridade – anos de estudo. 

 Estado civil – classificada como solteira, casada e união consensual.  

 Religião – classificada como sim e não 

 Uso de Drogas – classificada como sim e não, tipo de droga e tempo de uso 

de tabaco, álcool e outras drogas. 

 Lazer – classificado como sim e não, tipo e número de vezes na semana de 

lazer. 

 Atividade Física – classificado como sim e não, tipo e número de vezes na 

semana e tempo em minutos de lazer. 
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Características obstétricas 

 Indesejabilidade da gravidez: classificada como desejo de engravidar, de 

esperar mais ou de não ter (mais) filhos. 

 Gestações: avaliada pelo número de gestações, incluindo a gestação atual. 

 Idade Gestacional: avaliada em semanas completas e classificada por 1°, 2° 

e 3° trimestres gestacionais. 

 Paridade: avaliada pelo número de partos anteriores.  

 Abortamento: avaliada pelo número de abortos anteriores. 

 Filhos: avaliada pelo número de filhos vivos. 

 Doença na gravidez: avaliada pela doença na gravidez anterior e na gravidez 

atual referida pela mulher, classificada como sim e não e o tipo de doença. 

 Desconfortos: avaliada pelo número de desconfortos, pelo tipo de 

desconforto selecionado entre as opções e outros que não foram 

contemplados nas opções, se houve tratamento dos desconfortos e este foi 

classificado como sim e não e o tipo do tratamento referido pela gestante. 

 Participação em curso de gestantes: classificada como sim e não e local por 

UBS, hospital ou outro local na gravidez anterior e na gravidez atual. 

 

3.8 BANCO DE DADOS 

Os dados coletados foram armazenados no programa Excell em dois bancos, 

sendo um utilizado para o cálculo dos índices de qualidade de vida e o outro para 

demais dados. 
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3.9 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados armazenados no programa Excell foram transferidos para o programa 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 19 e submetidos a testes 

estatísticos.  

Os testes aplicados foram: 

 As variáveis qualitativas foram descritas pelas frequências absolutas e 

relativas.  As diferenças entre os grupos controle e intervenção foram 

testadas com o uso do Qui-quadrado. Caso o teste do Qui-Quadrado não 

fosse aplicável, por causa de frequências esperadas menores do que 5, era 

utilizado o teste exato de Fisher (para as tabelas 2 x 2). 

 As variáveis quantitativas foram descritas pelas estatísticas: mínimo, 

máximo, média, mediana e desvio padrão. 

 A consistência interna do questionário IQVFP para a amostra foi avaliada 

pelo Alfa de Cronbach. O coeficiente alfa de Cronbach é utilizado como 

uma forma de estimar a confiabilidade pela consistência interna de um 

questionário aplicado em uma pesquisa. Ele mede a correlação entre 

respostas em um questionário, através da análise das respostas dadas pelos 

respondentes, apresentando uma correlação média entre as perguntas. O 

coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens individuais e da 

variância da soma dos itens de cada avaliador de todos os itens de um 

questionário que utilizem a mesma escala de medição (Scientific Advisory 

Committee of Medical Outcomes Trust, 2002).  

 Análise de Variância (ANOVA) foi utilizada para as variáveis contínuas de 

caracterização da amostra. 

 Para as variáveis dos instrumentos sobre informações do pré-natal e uso da 

cartilha “Celebrando a Vida”, foram feitos testes do Qui-Quadrado ou do 

Teste Exato de Fisher. O Cochran`s Q teste foi aplicado para comparar os 

grupos controle e intervenção nas avaliações inicial, após-intervenção e 

seguimento sobre os meios de informação no pré-natal. 
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 As médias dos escores do questionário de qualidade de vida foram 

comparadas entre os grupos controle e intervenção utilizando a Análise de 

Variância (ANOVA). 

 Para testar normalidade das variáveis, foi utilizado o teste de Kolmogorov-

Smirnov e, para testar a homogeneidade das variâncias, foi utilizado o teste 

de Levene. 

 O Teste T de Student foi utilizado para testar os escores de qualidade de 

vida quando a distribuição foi normal. 

 Caso os escores de qualidade de vida não apresentassem distribuição 

normal, foram utilizados os testes não paramétricos de Mann-Whitney e 

Wilcoxson (alternativos para o teste t). O Wilcoxson é a versão não 

paramétrica do teste t para amostras emparelhadas e é utilizado quando há 

medições repetidas de uma amostra e a população não apresenta distribuição 

normal. Como o teste de Mann-Whitney, o teste de Wilcoxon pode ser 

usado com dados ordinais, intervalares ou proporcionais. Os dados para esse 

teste consistem dos diferentes registros das medições repetidas. Essas 

diferenças são então classificadas da menor para a maior em valores 

absolutos. Se existir diferença real entre as duas medições, ou tratamentos, 

então os diferentes registros serão consistentemente positivos ou negativos. 

Por outro lado, se não houver diferença entre os tratamentos, então os 

diferentes registros serão misturados regularmente (Le CT, 2003). 

 O nível de significância utilizado para todos os testes foi de 5%. 
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4 RESULTADOS 

Esta pesquisa foi realizada no período de julho de 2010 a dezembro de 2011. O 

estudo contou com a participação de 135 gestantes no momento inicial, sendo 94 

gestantes na Unidade A e 41 gestantes na Unidade B. No momento intermediário, 

permaneceram no estudo 126 gestantes, sendo 89 gestantes na Unidade A e 37 

gestantes na Unidade B. No seguimento, 111 gestantes continuaram no estudo, sendo 

80 gestantes na Unidade A e 31 gestantes na Unidade B. Sete gestantes participaram 

do pré-teste dos instrumentos para a coleta de dados e estas não foram incluídas no 

estudo. 

RESULTADOS UNIDADE A  

Na Figura 3 é apresentado o fluxo de participantes no momento inicial, 

intermediário e no seguimento. 

 

Figura 3 – Fluxo de Participantes, Unidade A 
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CARACTERÍSTICAS DAS PARTICIPANTES 

As Tabelas 1, 2, 3 e 4 correspondem aos dados da coleta de dados inicial 

referente às características sociodemográficas e obstétricas das gestantes. 

Tabela 1  – Distribuição de gestantes, de acordo com as características 

sociodemográficas. Unidade A, São Paulo, 2012 

VARIÁVEIS 

GRUPO 

Controle (N=47) Intervenção (N=47) 
p valor

1
 

N % N % 

Ocupação     0,098 

Estudante, do lar, sem 
remuneração 

29 61,7 21 44,7  

Ocupação remunerada 18 38,3 26 55,3  

Escolaridade (anos)     0,263 

≤ 4 2 4,3 6 12,8  

5 a 7 16 34,0 10 21,3  

8 a 10 12 25,5 10 21,3  

11 ou mais 17 36,2 21 44,7  

Estado civil     0,810 

Solteira 11 23,4 12 25,5  

Casada ou em união estável 36 76,6 35 74,5  

Companheiro (solteiras)     1,000 

Com companheiro 8 72,7 9 75,0  

Sem companheiro 3 27,3 3 25,0  

Religião     0,484 

Sim 33 70,2 36 76,6  

Não 14 29,8 11 23,4  

Lazer     0,404 

Sim 18 38,3 22 46,8  

Não 29 61,7 25 53,2  

Atividade Física     0,313 

Sim 12 25,5 8 17,0  

Não 35 74,5 39 83,0  

1. Teste de associação pelo Qui-quadrado. Quando os valores das frequências esperadas 
foram menores que 5, foi utilizado o p-valor do Teste Exato de Fisher. 
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Tabela 2  – Características sociodemográficas das gestantes, de acordo com a idade, 

a renda e o número de moradores no mesmo domicílio. Unidade A, São 

Paulo, 2012 

VARIÁVEL 

GRUPO  

Controle (N=47) Intervenção (N=47) p 
valor

2
 Mediana Média (dp) Mediana Média (dp) 

Idade (anos) 23,0 23,7 (5,7) 26,0 25,7 (6,51) 0,113 

Renda (familiar 
mensal) 

800,00 974,55 539,08 850,00 1.052,13 575,13 0,509 

Escolaridade 9,0 8,74 2,67 9,0 8,64 2,73 0,849 

Número de 
moradores 

3,0 3,1 (1,20) 3,0 4,0 (2,18) 0,014* 

2. Teste de ANOVA 

*p<0,05 

Não foram observadas diferenças significantes entre os grupos controle e 

intervenção em relação a: ocupação, escolaridade, estado civil, companheiro, 

religião, lazer e atividade física (Tabela 1). Nos dois grupos, a maioria das mulheres 

era casada e, entre as solteiras, a maioria tinha companheiro. As gestantes seguiam 

alguma religião e uma menor proporção de gestantes tinha atividades de lazer ou 

praticava atividade física nos dois grupos (Tabela 1).  

As gestantes pertenciam a todas as faixas de escolaridade, com maior 

proporção no grupo de 11 ou mais anos de estudo. No entanto, a escolaridade foi de 

nove anos de estudo, se considerarmos o valor da mediana. As características das 

gestantes também foram similares em relação à idade e à renda nos dois grupos, com 

idade mediana de 23 anos, para o grupo controle, e 26 anos, para o grupo 

intervenção; a renda familiar mediana das gestantes foi de aproximadamente R$ 

800,00 (Tabela 2). Entretanto, houve diferença significante das médias em relação ao 

número de moradores no domicílio da gestante (F=6,340, p<0,05), com maior média 

de número de moradores no grupo intervenção (Tabela 2). 
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Tabela 3  – Distribuição do número e proporção de gestantes, de acordo com as 

condições obstétricas. Unidade A, São Paulo, 2012 

VARIÁVEIS 

GRUPO 

Controle Intervenção 
p valor

3
 

N % N % 

Trimestre      0,658 

Primeiro 14 29,8 16 34,0  

Segundo 33 70,2 31 66,0  

Indesejabilidade da Gravidez     0,138 

Queria naquele momento 21 44,7 17 36,2  

Queria esperar  mais 14 29,8 9 19,1  

Não queria ter filhos 12 25,5 21 44,7  

Gestações      0,033* 

Gestação atual 27 57,4 16 34,0  

Duas gestações 14 29,8 16 34,0  

Três ou mais gestações 6 12,8 15 31,0  

Paridade      0,038* 

Primiparidade 16 80,0 16 51,6  

Multiparidade 4 20,0 15 48,4  

Último parto      0,523 

Antes de 2001 4 20,0 3 10,3  

de 2001 a 2005 9 45,0 12 41,4  

de 2006 a 2010 7 35,0 14 48,3  

Aborto      0,070 

Nenhum 20 100,0 25 80,6  

Um - - 6 19,4  

Doença na gestação anterior     0,193 

Sim 4 20,0 11 35,5  

Não 16 80,0 20 64,5  

Doença na gestação atual     0,789 

Sim 8 17,0 9 19,1  

Não 39 83,0 38 80,9  

Grupo/curso de gestantes 
anterior 

    0,296 

Sim 4 20,0 3 9,7  

Não 16 80,0 28 90,3  

3. Teste de associação pelo Qui-quadrado  
*p valor < 0,05 
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Observa-se, por meio da Tabela 3, que não houve diferenças significantes entre 

os grupos em relação ao trimestre da gravidez. As gestantes estavam, em sua 

maioria, no segundo trimestre de gravidez e idade gestacional média de 18 semanas 

para o grupo controle e 16 semanas para o grupo intervenção. Também não houve 

diferença significante entre os grupos em relação a indesejabilidade da gravidez, ao 

ano do último parto, ao número de abortos, ao número de filhos vivos e à presença de 

doença na gravidez anterior e atual.  

Em relação a indesejabilidade da gravidez, houve expressiva proporção de 

gestantes nos dois grupos que queriam esperar mais para engravidar e que não 

queriam ter filhos. Não houve diferenças significantes entre os grupos em relação ao 

tipo de parto anterior: parto normal (30% do grupo controle, 54,8% do grupo 

intervenção, p=0,08), parto fórceps (30% do grupo controle, 12,9% do grupo 

intervenção, p=0,13) e parto cesárea (45% do grupo controle, 35,5% do grupo 

intervenção, p=0,49). Uma proporção maior de gestantes nos dois grupos (80% do 

grupo controle e 90,3% do grupo intervenção) não tinha participado de grupo ou 

curso de gestantes durante as gestações anteriores.  

Houve diferença significativa entre os grupos em relação ao número de 

gestações e paridade. As gestantes no grupo intervenção teve mais gestações e partos 

se comparadas às do grupo controle. 
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Tabela 4  – Distribuição das gestantes, de acordo com os desconfortos da gravidez. 

Unidade A, São Paulo, 2012 

VARIÁVEL 

GRUPO 

Controle Intervenção 
p valor

4
 

N % N % 

Total de discomfortos      0,103 

1  1 2,3 7 14,9  

2-4  15 34,9 20 42,6  

5-7  20 46,5 14 29,8  

8 e mais  7 16,3 6 12,8  

Azia      0,039* 

Sim  27 57,4 17 36,2  

Não  20 42,6 30 63,8  

Enjoo      0,834 

Sim  27 57,4 28 59,6  

Não  20 42,6 19 40,4  

Cefaleia      0,404 

Sim  29 61,7 25 53,2  

Não  18 38,3 22 46,8  

Lombalgia      0,004* 

Sim  28 59,6 14 29,8  

Não  19 40,4 33 70,2  

Insônia      0,009* 

Sim  14 29,8 4 8,5  

Não  33 70,2 43 91,4  

Tratamento ou orientação para 
os desconfortos 

    
0,054 

Sim  8 18,6 17 37,0  

Não  35 81,4 29 63,0  

4. Teste de associação pelo Qui-quadrado, *p<0,05 

 

Observa-se, na Tabela 4, que não houve diferença significante entre os grupos 

em relação à quantidade de desconfortos. Os desconfortos que mais afetavam as 

gestantes foram azia, enjoos, cefaleia, lombalgia e insônia.  No entanto, as gestantes 
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do grupo controle apresentaram mais azia, lombalgia e insônia que as gestantes do 

grupo intervenção.  

Os grupos também não apresentaram diferenças significantes em relação a 

terem recebido tratamento ou orientação para os desconfortos. Apenas 18,6% das 

gestantes do grupo controle e 37% das do grupo intervenção receberam este tipo de 

tratamento ou orientação. 

 

1. EDUCAÇÃO NO PRÉ-NATAL 

As gestantes avaliaram a educação oferecida durante o pré-natal de acordo com 

as informações recebidas para o esclarecimento de dúvidas. Estes dados estão 

apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5  – Avaliação das informações recebidas durante o pré-natal. Unidade A, 

São Paulo, 2012 

VARIÁVEL 

MOMENTO 

Inicial Intermediário Seguimento 

N % N % N % 

Satisfação com as informações       

Controle  Sim 37 78,7 36 81,8 36 90,0 

  Não/Parcial 10 21,3 8 18,2 4 10,0 

Intervenção  Sim 37 80,4 39 88,6 34 85,0 

  Não/Parcial 9 19,6 5 11,4 6 15,0 

Momento para o atendimento das 
dúvidas 

      

Controle  Sim 28 59,6 32 72,7 33 82,5 

  Não/Parcial 19 40,4 12 27,3 7 17,5 

Intervenção  Sim 26 56,5 34 77,3 33 82,5 

  Não/Parcial 20 43,5 10 22,7 7 17,5 

 

(continua) 
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(continuação) 

VARIÁVEL 

MOMENTO 

Inicial Intermediário Seguimento 

N % N % N % 

Dúvidas foram atendidas       

Controle  Sim 36 76,6 34 77,3 33 82,5 

  Não/Parcial 11 23,4 10 22,7 7 17,5 

Intervenção  Sim 32 68,1 38 86,4 35 87,5 

  Não/Parcial 14 29,8 06 13,6 5 12,5 

Informações suficientes* 

 
      

Controle  Sim 37 78,7 27 61,4 27 67,5 

  Não/Parcial 10 21,3 17 38,6 13 32,5 

Intervenção  
Sim 

Sim 
32 69,6 38 86,4 35 87,5 

  Não/Parcial 14 30,4 06 13,6 5 12,5 

Informações significativas       

Controle  

Sim 43 91,5 38 86,4 35 87,5 

Não/Parcial 4 8,5 6 13,6 5 12,5 

Sim 41 89,1 41 93,2 38 95,0 

Intervenção  Não/Parcial 5 10,9 3 6,8 2 5,0 

(conclusão) 

* Diferenças significantes: p-valor (0,008) após a intervenção e p-valor (0,032) no 
seguimento pelo teste de associação Qui-quadrado 

 

Na Tabela 5, observou-se que as gestantes estavam satisfeitas com as 

informações recebidas durante o pré-natal, sendo que os dois grupos apresentaram 

alta proporção de satisfação. As gestantes consideraram que tiveram momentos para 

o atendimento das dúvidas e que as dúvidas foram atendidas. As gestantes também 

avaliaram as informações recebidas como significantes em maior proporção.  

Gestantes do grupo intervenção consideraram em maior proporção que as 

informações recebidas foram suficientes e esta diferença foi significativa em relação 
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ao grupo controle. Houve aumento significativo na proporção de gestantes do grupo 

intervenção que consideraram as informações suficientes em relação ao momento 

inicial, pois passou de 69,5%, na avaliação inicial, para 86,4%, após a intervenção – 

e para 87,5%, no seguimento. Comparando-se o momento inicial e o seguimento, 

obteve-se o valor de p=0,032. 

Na Tabela 6, estão apresentados os meios de informação mais citados pelas 

gestantes para esclarecer dúvidas durante a gravidez. 

Tabela 6  – Distribuição das gestantes, de acordo com o uso dos meios de 

informação. Unidade A, São Paulo, 2012. 

VARIÁVEL 

MOMENTO 

Inicial Intermediário Seguimento 
p valor 

N % N % N % 

TV          

 Controle Sim 21 44,7 19 43,2 17 42,5 0,646 

  Não 26 55,3 25 56,8 23 57,5  

 Intervenção Sim 8 17,0 13 29,5 16 40,0 0,080 

  Não 39 83 31 70,5 24 60,0  

Cartilha          

 Controle Sim 3 6,4 2 4,5 1 2,5 0,549 

  Não 44 93,6 42 95,5 39 97,5  

 Intervenção Sim 0 0 30 68,2 28 70,0 0,000* 

  Não 47 100 14 31,2 12 30,0  

Internet          

 Controle Sim 23 48,9 18 40,9 14 35,0 0,205 

  Não 24 51,1 26 59,1 26 65,0  

 Intervenção Sim 11 23,4 12 27,3 15 37,5 0,197 

  Não 36 76,6 32 72,7 25 62,5  

 

(continua) 
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(continuação) 

VARIÁVEL 

MOMENTO 

Inicial Intermediário Seguimento 
p valor 

N % N % N % 

Família, vizinhos e amigos        

 Controle Sim 36 76,6 29 65,9 26 65,0 0,331 

 

 Não 11 23,4 15 34,1 14 35,0  

Intervenção Sim 27 57,4 11 25,0 13 32,5 0,004* 

 Não 20 42,6 33 75,0 27 67,5  

Profissionais de 
Saúde 

        

 Controle Sim 28 59,6 29 65,9 19 47,5 0,472 

 

 Não 19 40,4 15 34,1 21 52,5  

Intervenção Sim 12 25,5 11 25,0 13 32,5 0,873 

 Não 35 74,5 33 75,0 27 67,5  

(conclusão) 

*p valor <0,05 com o uso do Cochran`s Q test  

 

Na Tabela 6, verifica-se que, na avaliação inicial, o conjunto de pessoas 

família/vizinhos/amigos foi o meio de informação mais citado pelas gestantes dos 

dois grupos (76,6% controle, 57,4% intervenção) para esclarecer as dúvidas durante 

a gravidez.  

Na avaliação após a intervenção, o conjunto representado por 

família/vizinhos/amigos e os profissionais de saúde foi o mais citado (65,9%) pelas 

gestantes do grupo controle. Já as gestantes do grupo intervenção citaram a cartilha 

em maior proporção (68,2%).  

Na avaliação de seguimento, a cartilha manteve-se como o recurso mais citado 

(70,0%) pelas gestantes do grupo intervenção e a categoria família/vizinhos/amigos 

continuou sendo o recurso mais citado (65,0%) para as gestantes do grupo controle.  
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Em todo o período avaliado, houve aumento significativo do uso da cartilha 

(p=0,000) e redução, também significante, em relação ao conjunto 

família/vizinhos/amigos (p=0,004) pelas gestantes do grupo intervenção. 

Tabela 7  – Distribuição das gestantes do grupo intervenção, de acordo com o uso 

da cartilha “Celebrando a Vida”. Unidade A, São Paulo, 2012 

VARIÁVEL 

MOMENTO 

Intermediário Seguimento 

N % N % 

Leu a cartilha      

Sim  19 43,2 31 77,5 

Não  1 4,5 - - 

Parcialmente  23 52,3 9 22,5 

Leu a cartilha mais de uma vez     

Sim  27 62,8 28 70,0 

Não  15 37,2 12 30,0 

Usou e foi ajudada pela informação da cartilha    

Sim  39 92,9 39 97,5 

Não  2 7,1 1 2,5 

Discutiu a informação da cartilha com alguém    

Sim  28 66,7 30 75,0 

Não  14 33,3 10 25,0 

Indicaria a cartilha para alguém ler     

Sim  42 100 38 95,0 

Não  - - 2 5,0 

Percebeu alguma mudança na vida após ler a cartilha   

Sim  36 86,0 35 87,5 

Não  6 14,0 5 12,5 

Aumentou o conhecimento sobre a gravidez, 
o parto e o desenvolvimento do bebê 

25 71,4 21 60,0 

Aumentou o esclarecimento de dúvidas sobre 
gravidez, mudanças e ajudou a melhorar os 
desconfortos 

5 14,3 8 24,2 

Reduziu o medo e a insegurança e aumentou 
a tranquilidade 

5 14,3 4 12,1 

 



 
72 RESULTADOS 

Na Tabela 7, é possível observar que 95,5% das gestantes do grupo intervenção 

leram a cartilha completamente ou parcialmente após a intervenção, atingindo 100% 

das gestantes no seguimento. Elevada proporção de gestantes discutiu as informações 

da cartilha com alguém ao final do estudo (75%) e percebeu alguma mudança na 

vida (87,5%). As mudanças mais citadas foram o aumento no conhecimento sobre 

gravidez, parto e desenvolvimento do bebê.  

 

2. QUALIDADE DE VIDA 

A consistência interna da escala de qualidade de vida IQVFP para gestantes foi 

testada. O valor do alpha de Cronbach referente à escala de satisfação foi de 0,97, 

enquanto para a escala de importância foi de 0,98. Os resultados confirmam a 

consistência interna do questionário para a amostra estudada, pois o valor do alpha 

de Cronbach foi maior que 0,89. Este valor corresponde ao limite mínimo de 

referência para a população em geral com o uso do IQVFP e está dentro do 

parâmetro de 0,73 a 0,99 dos estudos que utilizaram esta escala (UIC, 2011). 

Na Tabela 8 e no Gráfico 1, estão apresentados os resultados das médias de QV 

total, sendo possível observar o padrão de aumento da QV da avaliação inicial para o 

seguimento.  

Tabela 8  – Médias de QV total para os grupos intervenção e controle e nos dois 

grupos. Unidade A, São Paulo, 2012 

GRUPOS 
MOMENTO 

Inicial Intermediário Seguimento 

 (N=47) (N=44) (N=40) 

Controle 22,3 23,9 24,2 

Intervenção 23,8 24,0 24,7 

Controle e Intervenção 23,1 24,0 24,5 

Teste de Anova 
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Gráfico 1 – Médias de QV total. Unidade A, São Paulo, 2012 

 

Os resultados que se mostraram significantes em relação à QV total e por 

domínios para o grupo controle estão apresentados nas Tabelas 9 e 10. As médias de 

QV das avaliações iniciais e após a intervenção foram comparadas, conforme 

apresentado na Tabela 9. Na Tabela 10, são apresentados os resultados de QV 

referentes ao momento inicial e de seguimento. 

Tabela 9  – QV total e por domínios para o grupo controle entre o momento inicial e 

após a intervenção. Unidade A, São Paulo, 2012 

QV 
MÉDIAS  

Inicial Intermediário T p valor 

Total 22,3 23,9 -3,4 0,010* 

Saúde/ 
Funcionamento 

21,4 23,7 -3,9 0,000* 

Família 27,1 27,1 0,1 0,909 

Socioeconomico 19,2 21,7 -2,6 0,010* 

Psicológico/Espiritual 25,0 25,6 -1,0 0,297 

Teste de Anova e Teste T. *p valor < 0,05   
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Tabela 10 – QV total e por domínios do grupo controle entre o momento inicial e o 

de seguimento. Unidade A, São Paulo, 2012 

QV 
Médias Teste T 

Inicial Seguimento T p valor 

Total 22,3 24,2 -3,6 0,001* 

Saúde/Funcionamento 21,4 24,2 -4,0 0,000* 

Família 27,1 26,3 0,9 0,360 

Socioeconomico 19,2 21,7 -2,6 0,011* 

Psicológico/Espiritual 25,0 26,0 -1,9 0,062 

Teste de Anova e Teste T 

*p valor < 0,05 

 

Os resultados significativos em relação à QV total e por domínios para o grupo 

intervenção, por comparações entre as médias de QV referentes às avaliações iniciais 

e de seguimento, estão apresentados na Tabela 11.   

Tabela 11 – QV total e por domínios para o grupo intervenção entre o momento 

inicial e o de seguimento. Unidade A, São Paulo, 2012 

 Médias Teste T 

QV Inicial Seguimento T p valor 

Total 23,8 24,7 -2,1 0,035* 

Saúde/Funcionamento 22,8 24,0 -1,8 0,078 

Família 27,7 28,4 -1,0 0,289 

Sócioeconômico 22,4 22,6 -0,6 0,538 

Psicológico/Espiritual 25,9 26,8 -2,0 0,045* 

Teste de Anova e Teste T 

*p valor < 0.05 

 

A amostra para os domínios família e psicológico/espiritual não apresentou 

distribuição normal. Neste caso, foi utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxson, 

usado para verificar a mudança entre os momentos de coleta de dados.  Este teste foi 

utilizado para o domínio família, conforme apresentado nas Tabelas 12 e 13, com 
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resultados dos grupos controle e intervenção, respectivamente. Não foram 

observadas diferenças significantes para o grupo controle ou para o grupo 

intervenção.  

Tabela 12 – Domínio família, de acordo com os momentos de coleta de dados do 

grupo controle.  Unidade A, São Paulo, 2012 

FAMÍLIA INICIAL INTERMEDIÁRIO SEGUIMENTO 

N 47 44 40 

Média 27,1 27,1 27,1 

Dp 4,20 4,75 5,86 

    

 
INICIAL E 

INTERMEDIÁRIO 
 INTERMEDIÁRIO 
E SEGUIMENTO 

INICIAL E 
SEGUIMENTO 

Z -0,310 -0,725 -0,701 

p 0,757 0,469 0,483 

 

Tabela 13 – Domínio família, de acordo com os momentos de coleta de dados do 

grupo intervenção. Unidade A, São Paulo, 2012 

FAMÍLIA INICIAL INTERMEDIÁRIO SEGUIMENTO 

N 47 43 40 

Média 27,7 27,5 28,4 

Dp 3,9 4,3 2,7 

    

 
INCIAL E 

INTERMEDIÁRIO 
INTERMEDIÁRIO E 

SEGUIMENTO 
INICIAL E 

SEGUIMENTO 

Z -0,089 -1,158 -1,348 

p 0,929 0,247 0,178 

 

 

 

Também foi realizado o Teste de Wilcoxson, para o domínio 

psicológico/espiritual, conforme apresentado na Tabela 14, referente ao grupo 

controle, e na Tabela 15, referente ao grupo intervenção. Foram identificadas 
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diferenças significativas em relação ao momento inicial e o de seguimento, tanto para 

o grupo controle quanto para o grupo intervenção.  

Tabela 14 – Domínio psicológico/espiritual, de acordo com os momentos de coleta 

de dados do grupo controle. Unidade A, São Paulo, 2012 

PSICOLÓGICO/ 
ESPIRITUAL 

INICIAL INTERMEDIÁRIO SEGUIMENTO 

N 47 44 40 

Média 25,0 25,6 26,0 

Dp 5,7 5,9 4,9 

    

 
INICIAL E 

INTERMEDIÁRIO 
INTERMEDIÁRIO E 

SEGUIMENTO 
INICIAL E 

SEGUIMENTO 

Z -1,27 -1,73 -2,01 

P 0,20 0,83 0,04* 

*p<0,05 pelo Teste de Wilcoxson 

 

Tabela 15 – Domínio psicológico e espiritual em relação os momentos de coleta de 

dados para o grupo intervenção. Unidade A, São Paulo, 2012 

PSICOLÓGICO/ 
ESPIRITUAL 

INICIAL INTERMEDIÁRIO SEGUIMENTO 

N 47 43 40 

Média 25,9 26,4 26,8 

Dp 4,5 4,4 4,4 

    

 
INICIAL E 

INTERMEDIÁRIO 
INTERMEDIÁRIO E 

SEGUIMENTO 
INICIAL E 

SEGUIMENTO 

Z -1,02 -1,05 -2,16 

P 0,30 0,29 0,03* 

*p<0,05 pelo Teste de Wilcoxson 

 

Em síntese, foi observado, nas Tabelas 9 a 15, que no momento inicial e após a 

intervenção no grupo controle houve diferença significativa das médias de QV total e 

nos domínios saúde/funcionamento e socioeconomico. 
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Em relação ao momento inicial até o seguimento, o grupo controle também 

apresentou diferenças significativas de médias para QV total e nos domínios 

saúde/funcionamento e socioeconomico e, também, para o domínio 

psicológico/espiritual. Já o grupo intervenção, apresentou aumento significativo 

apenas para a QV total e para o domínio psicológico/espiritual.  

 

RESULTADOS UNIDADE B  

Foram desenvolvidos, no total, seis Cursos do Pré-Natal, tendo sido três 

destinados às gestantes do grupo controle e três destinados às gestantes do grupo 

intervenção. Cada curso foi desenvolvido mediante cinco encontros, totalizando 30 

encontros nos seis cursos. O número de participantes está apresentado na Figura 4. 
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Figura 4 – Fluxo de participantes na Unidade B 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS DAS PARTICIPANTES 

As Tabelas 16, 17, 18 e 19 correspondem ao momento inicial, referente às 

características sociodemográficas e obstétricas das gestantes. 
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Tabela 16 – Distribuição das gestantes em relação às características 

sociodemográficas. Unidade B, São Paulo, 2012 

VARIÁVEL 

GRUPO  

Controle Intervenção 
p valor

1
 

N % N % 

Ocupação      0,914 

Estudante, do lar, sem 
remuneração 

12 66,7 13 61,9  

Ocupação remunerada 6 33,3 7 33,3  

Escolaridade (anos)     0,902 

≤ 4 - - 1 4,5  

5 a 7 2 13,3 1 4,5  

8 a 10 5 33,3 7 31,8  

11 ou mais 8 53,3 13 59,1  

Estado civil      0,326 

Solteira 9 50,0 8 34,8  

Casada ou união estável 9 50,0 15 65,2  

Companheiro (solteiras)     1,000 

com Companheiro 8 88,8 7 87,5  

sem Companheiro 1 5,6 1 4,3  

Religião      0,515 

Sim 12 75,0 15 65,2  

Não 4 25,0 8 34,8  

Lazer      0,180 

Sim 6 33,3 12 54,5  

Não 12 66,7 10 45,5  

Atividade Física     0,464 

Sim 3 16,7 7 31,8  

Não 15 83,3 15 68,2  

1. Teste de associação pelo Qui-quadrado .Quando os valores das frequências esperadas 
foram menores que 5, foi utilizado o p-valor do Teste Exato de Fisher. 
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Tabela 17 – Características sociodemográficas das gestantes, de acordo com idade, 

renda e número de moradores no domicílio. Unidade B, São Paulo, 2012 

VARIÁVEL 

GRUPO  

 
Controle 

(n=18) 
 

Intervenção 

(n=23*) 

p 
valor

2
 

Mediana Média (dp) Mediana Média (dp)  

Idade (anos) 20,5 22,9 8,9 26,0 25,2 6,9 0,366 

Renda (familiar 
por mês em reais) 

900,00 1.143,33 1.066,41 955,00 1.115,00 718,4 0,926 

Escolaridade 11,0 10,1 2,2 11,0 9,8 2,5 0,742 

Número de 
moradores 

3,0 3,8 1,5 3,0 3,8 1,7 0,521 

2. Teste de ANOVA  

* Nota: Esse número é menor dependendo da variável analisada (casos de não resposta) 

 

Não foram observadas diferenças significantes nas características das gestantes 

dos grupos controle e intervenção em relação a: ocupação, escolaridade, estado civil, 

ter companheiro, religião, lazer e atividade física (Tabela 16). A amostra foi 

composta de gestantes de todas as faixas de escolaridade, com maior proporção de 

gestantes com 11 ou mais anos de estudo, sendo este também o valor mediano da 

distribuição desta variável. As características também foram similares em relação à 

idade, ao número de moradores no domícilio da gestante e à renda, que apresentou 

valor mediano de R$ 900,00, para o grupo controle, e R$ 955,00, para o grupo 

intervenção (Tabela 17).   
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Tabela 18 – Distribuição das gestantes, de acordo com as condições obstétricas. 

Unidade B, São Paulo, 2012 

VARIÁVEL 

GRUPO 

Controle Intervenção 
p-valor 

N % N % 

Trimestre       

Primeiro 2 11,1 6 26,1 0,429 

Segundo 16 88,9 17 73,9  

Indesejabilidade da gravidez      

Queria naquele momento 8 44,4 13 56,5 0,289 

Queria esperar mais 8 44,4 10 43,5  

Não queria ter filhos 2 11,1 - -  

Número de Gestações      

Gestação atual 11 61,1 13 56,5 0,767 

Duas gestações 7 38,9 8 34,8  

Três ou mais gestações - - 2 8,7  

Paridade       

Primiparidade 7 100 8 88,9 1,000 

Multiparidade - - 1 11,1  

Ano do último parto      

antes de 2001 1 5,6 1 4,3 0,519 

de 2001 a 2005 3 16,7 5 21,7  

de 2006 a 2010 - - 2 8,7  

Aborto       

Nenhum 4 57,1 6 66,7 1,000 

Um 3 42,9 2 22,2  

Doença na gestação anterior      

Sim 1 14,3 3 37,5 0,338 

Não 6 85,7 5 62,5  

Doença na gestação atual      

Sim - - 3 13,0 0,243 

Não 18 100 20 87,0  

Grupo ou curso de gestantes na gravidez anterior    

Sim - - 1 10,0 1,000 

Não 7 100 9 90,0  

3. Teste de associação pelo Qui-quadrado  
*p valor < 0.05 
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Na Tabela 18, verifica-se que os grupos foram similares em relação aos 

trimestres de gestação: a maior proporção de gestantes estava no segundo trimestre e 

a média da idade gestacional foi de 17 semanas, para o grupo controle, e 16 semanas, 

para o grupo intervenção, no início do estudo. Os grupos não apresentaram 

diferenças significantes em relação a: indesejabilidade da gravidez, ano do último 

parto, número de abortos, número de filhos vivos, doenças na gestação anterior e na 

atual. Também não houve diferença significante em relação ao tipo de parto anterior: 

parto normal (77,7% do grupo controle, 66,6% do grupo intervenção, p=1,00), parto 

fórceps (0 do grupo controle, 22,2% do grupo intervenção, p= 0,48) e parto cesárea 

(0 do grupo controle, 22,2% do grupo intervenção, p=0,48). Quase a totalidade das 

gestantes com gravidez anterior dos dois grupos não tinha participado de grupos ou 

cursos. Em relação ao número de gestações, a maior proporção estava grávida pela 

primeira vez.  

Tabela 19 – Distribuição das gestantes, de acordo com os desconfortos da gravidez. 

Unidade B, São Paulo, 2012 

VARIÁVEL 

CARTILHA  

Não Sim 
p valor 

N % N % 

Total de descomfortos     0,769 

1 1 5,6 2 9,1  

2-4 11 61,1 10 45,5  

5-7 3 16,7 6 27,3  

8 e mais 3 16,7 4 18,2  

Azia      0,117 

Sim 3 16,7 9 39,1  

Não 15 83,3 14 60,9  

 

(continua) 
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(continuação) 

VARIÁVEL 

CARTILHA  

Não Sim 
p valor 

N % N % 

Náuseas      0,726 

Sim 14 77,8 16 69,6  

Não 4 22,2 7 30,4  

Cefaleia      0,767 

Sim 7 38,9 10 43,5  

Não 11 61,1 13 56,5  

Lombalgia      0,529 

Sim 10 55,6 15 65,2  

Não 8 44,4 8 34,8  

Insônia      0,632 

Sim 5 27.8 8 34.8  

Não 13 72.2 15 65.2  

Tratamento ou orientação para o 
desconforto 

   0,914 

Sim 6 33,3 7 35,0  

Não 12 66,7 13 65,0  

(conclusão) 

4. Teste de associação pelo Qui-quadrado  

 

Os grupos não apresentaram diferenças significantes em relação à quantidade e 

ao tipo de desconforto da gravidez. Os principais desconfortos apresentados pelas 

gestantes foram náuseas, cefaléia, azia, lombalgia e insônia, sendo que as náuseas e 

as dores na região lombar foram os desconfortos mais citados. Os grupos se 

assemelharam em relação ao tratamento dos desconfortos, mas a maioria das 

gestantes (66,7% no grupo controle e 65% no grupo intervenção) não recebeu 

tratamento ou orientação para os desconfortos sentidos na gestação.  
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2. EDUCAÇÃO NO PRÉ-NATAL 

As gestantes avaliaram a educação oferecida durante o pré-natal, de acordo 

com as informações recebidas para o esclarecimento de dúvidas. Estes dados estão 

apresentados na Tabela 20. 

Tabela 20 – Avaliação das informações recebidas no pré-natal.  Unidade B, São 

Paulo, 2012 

VARIÁVEL 

MOMENTO 

Inicial Intermediário Seguimento 

N % N % N % 

Satisfação com as informações       

Controle Sim 14 82,4 16 94,1 15 100 

  Não/ Parcial 3 17,6 1 5,9 - - 

Intervenção Sim 19 82,6 19 95,0 15 93,8 

  Não/ Parcial 4 17,4 1 5,0 1 6,3 

Momento para o atendendimento de dúvidas      

Controle  Sim 15 83,3 15 88,2 15 100 

  Não/ Parcial 3 16,7 2 11,8 - - 

Intervenção  Sim 19 82,6 17 85,0 16 100 

  Não/ Parcial 4 17,4 3 15,0 - - 

Dúvidas foram atendidas       

Controle  Sim 15 83,3 15 88,2 14 93,3 

  Não/ Parcial 3 16,7 2 11,8 1 6,7 

Intervenção  Sim 19 82,6 20 100 16 100 

  Não/ Parcial 4 17,4 - - - - 

Informações suficientes 

 
      

Controle  Sim 13 72,2 13 76,5 12 80,0 

  Não/ Parcial 5 27,8 4 23,5 3 20,0 

Intervenção  
 

Sim 
18 78,3 16 80,0 15 93,8 

  Não/ Parcial 5 21,7 4 20,0 1 6,3 

(continua) 

(continuação) 
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VARIÁVEL 

MOMENTO 

Inicial Intermediário Seguimento 

N % N % N % 

Informações significativas       

Controle  Sim 18 100 15 88,2 15 100 

  
Não/Parcial 

 
- - 2 11,8 - - 

Intervenção  Sim 20 87,0 20 100 16 93,8 

  
Não/Parcial 

 
3 13,0 - - - 6,3 

(conclusão) 

 

Na Tabela 20, verifica-se que as gestantes dos dois grupos apresentaram altas 

proporções de satisfação com as informações recebidas. Também houve elevada 

proporção de gestantes que considerou que teve momentos para esclarecer suas 

dúvidas, que as dúvidas foram esclarecidas, que as informações foram suficientes e 

que também foram significativas. Não foram observadas diferenças significantes 

quanto a estes aspectos na avaliação inicial, após a intervenção e no seguimento. 
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Tabela 21 – Distribuição das gestantes, de acordo com o uso dos meios de 

informação. Unidade B, São Paulo, 2012 

VARIÁVEL 

MOMENTO  

Inicial Intermediário Seguimento p valor 

N % N % N %  

TV         

Controle sim 12 66,7 13 76,5 11 73,3 0,846 

 não 6 33,3 4 23,5 4 26,7  

Intervenção sim 10 43,5 12 60,0 9 56,3     0,565 

 não 13 56,5 8 40,0 7 43,8  

Revistas         

Controle sim 12 66,7 10 58,8 11 73,3 0,459 

 não 6 33,3 7 41,2 4 26,7  

Intervenção sim 12 52,2 8 40,0 10 62,5 0,028* 

 não 11 47,8 12 60,0 6 37,5  

Livros         

Controle sim 11 52,2 8 47,1 7 46,7 0,695 

 não 7 47,8 9 52,9 8 53,3  

Intervenção sim 7 30,4 8 40,0 6 37,5 1,000 

 não 16 69,6 12 60,0 10 62,5  

Cartilhas         

Controle sim - - 4 23,5 2 13,3 0,174 

 não 18 100 13 76,5 13 86,7  

Intervenção sim 2 8,7 15 75,0 7 43,8 0,025* 

 não 21 91,3 5 25,0 9 56,3  

Internet         

Controle sim 12 66,7 14 82,4 12 80,0 0,368 

 não 6 33,3 3 17,6 3 20,0  

Intervenção sim 11 47,8 13 65,0 10 62,5 0,449 

 não 12 52,5 7 35,0 6 37,5  

 

(continua) 

 

 

 

(continuação) 
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VARIÁVEL 

MOMENTO  

Inicial Intermediário Seguimento p valor 

N % N % N %  

Família, vizinhos e amigos       

Controle sim 14 77,8 13 76,5 12 80,0 0,607 

 não 4 22,2 4 23,5 3 20,0  

Intervenção sim 15 65,2 13 65,0 9 56,3 0,565 

 não 8 34,8 7 35,0 7 43,8  

Profissionais de Saúde       

Controle sim 12 66,7 16 94,1 15 100 0,007* 

 não 6 33,3 1 5,9 - 0  

Intervenção sim 14 60,9 16 80,0 13 81,3 0,368 

 não 9 39,1 4 20,0 3 18,8  

*p valor <0.05 com o uso do Cochran`s Q test  

 

Na Tabela 21, verifica-se que os grupos controle e intervenção apresentaram o 

mesmo padrão de busca por informações. Na avaliação inicial, o conjunto família/ 

vizinhos/amigos foi o recurso mais citado para o grupo controle (77,8%) e para o 

grupo intervenção (65,2%). 

Após a intervenção, os profissionais de saúde tornaram-se o recurso mais 

citado pelas gestantes do grupo controle (94,1%) e pelas gestantes do grupo 

intervenção (80,0%). Nesta avaliação, a cartilha representou o segundo recurso mais 

citado (75%) pelas gestantes do grupo intervenção. 

No seguimento, os profissionais de saúde continuaram sendo o recurso mais 

citado por 100% das gestantes do grupo controle e 81,3% do grupo intervenção. 

Cartilhas, revistas e profissionais de saúde foram os recursos que apresentaram 

aumento significativo de interesse pelas gestantes. No grupo intervenção, a cartilha 

aumentou da avaliação inicial e após a intervenção (p=0,025) e as revistas, após a 
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intervenção para o seguimento (p=0,028). No grupo controle, os profissionais de 

saúde aumentaram da avaliação inicial até o seguimento (p=0,007). 

Tabela 22 – Distribuição das gestantes, de acordo com o uso da cartilha “Celebrando 

a Vida”. Unidade B, São Paulo, 2012 

VARIÁVEL 

MOMENTO 

Intermediário Seguimento 

N % N % 

Leu a cartilha     

Sim  8 42,1 9 56,3 

Não  2 10,5 - - 

Parcialmente  9 47,4 7 43,8 

Leu a cartilha mais de uma vez     

Sim  13 76,5 11 68,8 

Não  4 26,5 5 31,3 

Usou e foi ajudada pela informação da cartilha    

Sim  16 94,1 16 100 

Não  01 5,9 - - 

Discutiu a informação da cartilha com alguém    

Sim  13 76,5 12 75,0 

Não  4 23,5 4 25,0 

Indicou a cartilha para alguém ler     

Sim  17 100 16 100 

Não  - - - - 

Percebeu alguma mudança na vida após ler a cartilha    

Sim  14 82,4 13 81,3 

Não  3 17,6 3 18,7 

Aumentou o conhecimento sobre gravidez, 
parto e desenvolvimento do bebê 

9 75,0 12 85,7 

Aumentou o esclarecimento de dúvidas sobre 
gravidez e suas mudanças. Ajudou a 
melhorar os desconfortos. Reduziu o medo, a 
insegurança e aumentou a tranquilidade 

3 25,0 2 14,3 
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Por meio da Tabela 22, observa-se que 89,5% das gestantes do grupo 

intervenção leram a cartilha ou parte dela, após a intervenção, e que 100% das 

gestantes leram a cartilha ou parte dela no seguimento. Uma grande proporção de 

gestantes, ao final do estudo (75%), discutiu as informações contidas na cartilha com 

outras pessoas e também mais de 80% percebeu alguma mudança na vida delas. A 

mudança mais citada foi o aumento no conhecimento sobre gravidez, parto e 

desenvolvimento do bebê.  

Os dados sobre a avaliação das gestantes em relação ao curso do pré-natal 

estão apresentados nas Tabelas 23, 24, 25 e 26. 

Tabela 23 – Distribuição das gestantes, de acordo com as expectativas para 

participar do Curso do Pré-Natal no momento inicial. Unidade B. São 

Paulo, 2012 

VARIÁVEL GRUPOS 

Expectativas para 
participar do Curso do  
Pré-Natal 

Controle Intervenção 

N % N % 

Alívio da ansiedade     

Gravidez - - 1 16,7 

Parto 4 80,0 3 50,0 

Cuidados com o bebê 1 20,0 2 33,3 

Se sentir segura sobre     

Gravidez - - 3 33,3 

Parto 5 100 3 33,3 

Cuidados com o bebê - - 2 22,2 

Ser mãe - - 1 11,1 
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Tabela 24 – Distribuição das gestantes, de acordo com a avaliação do Curso do Pré-

Natal após a intervenção. Unidade B. São Paulo, 2012 

VARIÁVEL 

GRUPOS 

Controle Intervenção 

N % N % 

Motivações 
correspondidas 

    

Sim 15 88,2 20 100 

Não 2 11,7 - - 

Utilidade na vida     

Sim 17 100 20 100 

Não - - - - 

Mudança na vida     

Sim 17 100 17 85,0 

Não - - 3 15,0 

Recomendaria     

Sim 17 100 19 100 

Não - - - - 

Sugere mudanças     

Sim 5 29,4 5 25,0 

Não 12 70,5 15 75,0 

 

Verifica-se que a principal motivação para as gestantes do grupo controle para 

participar do Curso do Pré-Natal, em relação ao desejo de aliviar a ansiedade e se 

sentir segura, foi o parto (Tabela 23). Já, para as gestantes do grupo intervenção, esta 

motivação não foi apenas em relação ao parto, mas incluiu também a gravidez. A 

totalidade das gestantes do grupo intervenção e grande proporção de gestantes do 

grupo controle (88,23%) consideraram que suas motivações para participar do Curso 

do Pré-Natal foram correspondidas, conforme apresentado na Tabela 24. Maior 

proporção de gestantes estava satisfeita com o programa do Curso do Pré-Natal e, 

entre aquelas que sugeriram mudanças no curso, foi citado, tanto pelas gestantes do 
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grupo controle quanto do grupo intervenção, que a sugestão principal seria o 

aumento do tempo do curso, com maior número de encontros e mais temas.  

Tabela 25 – Distribuição das gestantes, de acordo com o tipo de motivação 

correspondida após participarem do Curso do Pré-Natal. Unidade B, 

São Paulo, 2012 

VARIÁVEL GRUPOS 

Tipo de motivações 
correspondidas 

Controle Intervenção 

N % N % 

Alívio da ansiedade     

Gravidez - - 1 12,5 

Parto 5 83,3 6 75,0 

Cuidado com o bebê 1 16,7 1 12,5 

Sentir-se segura sobre     

Gravidez - - 2 18,2 

Parto 5 100 2 18,2 

Cuidados com o bebê - - 3 27,3 

Ser mãe - - 1 9,1 

Aleitamento materno - - 3 27,3 

 

Percebe-se, por meio da Tabela 25, que o alívio da ansiedade sobre o parto foi 

a motivação considerada correspondida pelas gestantes em maior proporção. Esta 

motivação foi apresentada por 83,3% das gestantes do grupo controle e por 75% do 

grupo intervenção. Sentir-se segura sobre o parto também foi a motivação 

correspondida para 100% das gestantes do grupo controle. No grupo intervenção, as 

gestantes perceberam que suas motivações correspondidas foram em relação a 

sentirem-se seguras sobre o cuidado com o bebê e no aleitamento materno. 
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Tabela 26 – Distribuição das gestantes em relação à avaliação do Curso do Pré-

Natal. Unidade B. São Paulo, 2012 

VARIÁVEL 

GRUPOS 

Controle Intervenção 

N % N % 

Útil     

Aprendizado, preparação e suporte 6 40,0 6 42,2 

Autoaceitação, aprimoramento e alegria 2 13,3 1 7,1 

Praticar o que aprendeu e perceber os 
resultados 

2 13,3 5 35,7 

Cuidados com o bebê 5 33,3 2 14,3 

Mudança na vida     

Segurança, confiança e tranquilidade 1 6,7 2 15,4 

Aceitação da gravidez 2 13,3 1 7,7 

Para melhor, esclarecimento de dúvidas 
e maior experiência 

11 73,3 10 76,9 

Aprender a compartilhar as experiências 
e se relacionar com os outros 

1 6,7 - - 

Recomendaria à outra gestante     

Esclarecimento de dúvidas 10 62,5 5 31,3 

Muito bom e importante 2 12,5 3 18,8 

É bom trocar experiências e ter mais 
experiência 

3 18,8 5 31,3 

É importante entender o que está 
acontecendo dentro de você e saber lidar 
com o bebê 

1 6,3 3 18,8 

 

As gestantes registraram nos questionários suas percepções em relação aos 

resultados da participação no Curso do Pré-Natal, que foram apresentadas na Tabela 

26. As gestantes do grupo controle (40,0%) e do grupo intervenção (42,2%) 

consideraram que o curso foi útil em relação ao aprendizado, à preparação e ao 

suporte que proporcionou a elas. Consideraram que a mudança na vida que tiveram, 

por participar do curso, foi principalmente em relação a se sentirem esclarecidas em 

suas dúvidas e a aquisição de maior experiência (73,3% no grupo controle e 76,9% 
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no grupo intervenção). A aceitação da gravidez foi mencionada como uma mudança 

na vida proporcionada pelo curso, para duas gestantes do grupo controle e uma do 

grupo intervenção.  As gestantes que participaram do curso o recomendariam à outra 

gestante, porque esta atividade proporcionou o esclarecimento de dúvidas para 

62,5% das gestantes do grupo controle e para 31,3% do grupo intervenção. A mesma 

proporção de gestantes do grupo intervenção também recomendaria o Curso do Pré-

Natal à outra gestante, porque consideram que é bom trocar experiências com outras 

pessoas e ter mais experiência. 

 

3. QUALIDADE DE VIDA 

Em relação aos resultados de QV, a consistência interna da escala de qualidade 

de vida IQVFP para gestantes foi testada. O valor, para as respostas referentes à 

escala de satisfação, foi de 0,93 e, para a escala de importância, foi de 0,88. Os 

resultados confirmam a consistência interna do questionário para a amostra estudada. 

Para determinar a diferença entre os grupos, foram realizados o teste de 

Kolmogorov-Smirnov, para QV total e domínios, com a finalidade de testar a 

normalidade da amostra para estas variáveis. O grupo controle apresentou 

distribuição normal, para todos os domínios da qualidade de vida, e o grupo 

intervenção apresentou distribuição normal, para quase todos os domínios, exceto 

para o domínio família (Z=1,46; p=0,027).  

O teste de Levene foi utilizado para verificar a homogeneidade das variâncias; 

no caso de serem homogêneas, seria utilizado o teste não paramétrico de Friedman e, 

se não fossem homogêneas, o teste utilizado seria o paramétrico Mann-Whitney. Não 

foram homogênios o IQV total (p=0,032) e os domínios saúde/funcionamento 
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(p=0,046) e o psicológico/espiritual (p=0,020) no momento inicial. No seguimento, o 

domínio família (p=0,020) e socioeconomico (p=0,044) também não apresentaram 

homogeneidade. 

Portanto, foi aplicado o teste de Mann-Whitney para estas variáveis, a fim de 

se verificar se as diferenças entre os grupos foram significantes. Foi constado que 

houve diferença no momento inicial entre o grupo controle, que apresentou média de 

21,42 (dp=4,18), e o grupo intervenção, com média de 23,70 (dp=2,51), apenas para 

o domínio saúde/funcionamento (p=0,027). O grupo intervenção apresentou índice 

maior de qualidade de vida neste domínio em comparação ao grupo controle.  

Os índices totais de QV dos grupos controle e intervenção estão apresentados 

na Tabela 27 e no Gráfico 2, nos quais é possível visualizar que os grupos controle e 

intervenção apresentaram padrão similar em relação aos índices totais de QV. 

 

Tabela 27 – Médias de QV total para os grupos intervenção e controle e a média 

total dos dois grupos. Unidade B, São Paulo, 2012 

GRUPOS 
MOMENTO 

Inicial Intermediário Seguimento 

Controle 22,4 21,7 22,5 

Intervenção 24,5 23,7 25,3 

Total 23,6 22,7 24,0 
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Gráfico 2 – QV total. Unidade B. São Paulo, 2012 

 

Os resultados, que se mostraram significativos em relação à QV total e por 

domínios, estão apresentados na Tabela 28.  

Tabela 28 – QV total e por domínios do grupo intervenção. Unidade B, 2012 

QV 
Médias Teste t  

Inicial Seguimento t p valor 

Total 24,5 25,3 -1,3 0,197 

Saúde/Funcionamento 23,7 24,8 -1,5 0,145 

Socioeconomico 21,2 23,1 -2,2 0,037 * 

Teste de Anova e Teste t 
*p-valor < 0,05   

 

O domínio socioeconomico apresentou diferença, com aumento significativo 

da avaliação inicial para o seguimento, como mostrado no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Domínio socioeconômico. Unidade B, São Paulo, 2012 

 

Para a análise dos domínios família e psicológico/espiritual, que não 

apresentaram distribuição normal, foi utilizado o teste não paramétrico de 

Wilcoxson; no entanto, nenhuma diferença significante foi encontrada para o 

domínio família (Z=-141, p=0,888) nem para o domínio psicológico/espiritual (Z=-

1,067; p=0,286). 
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5 DISCUSSÃO 

Neste estudo, foram evidenciados os efeitos da cartilha “Celebrando a Vida” 

em termos de medidas educacionais e de qualidade de vida no contexto da saúde 

pública.  

Os cenários escolhidos para esta pesquisa pretenderam reproduzir o cuidado 

usual disponível no SUS, responsável pelo atendimento de 74,8% de gestantes 

brasileiras (Brasil, 2008). Considerando que a educação pré-natal na atenção básica 

do SUS é desenvolvida de diversas maneiras, este estudo também buscou o foco dos 

diferentes modelos de cuidado: o individual e o de grupo. A cartilha se mostrou uma 

intervenção viável para as duas UBS estudadas, independentemente dos modelos 

utilizados, havendo resposta positiva à inclusão deste recurso na assistência pré-natal 

por parte das gestantes.  

As participantes da pesquisa eram jovens com média de 20 a 26 anos, com 

ensino médio e com renda familiar mensal entre R$800,00 e R$955,00. Em geral, a 

condição social e econômica das participantes do estudo corresponde à situação de 

50% das famílias brasileiras, que vivem com menos de R$ 415,00 por pessoa por 

mês (IBGE, 2009), em residências com 3,8 pessoas (Brasil, 2008). Em relação à 

escolaridade, esta amostra correspondeu a 27% das gestantes brasileiras, que têm 

entre 9 e 11 anos de estudo (Fundação Carlos Chagas, 2007).  

O nível de escolaridade é um aspecto associado com o acesso ao cuidado de 

saúde de muitas maneiras, incluindo o acesso à informação e à educação pré-natal. 

Gestantes com baixa escolaridade são menos propensas a receber educação pré-natal 

e a participar de programas educativos (Redman et al, 1991; Fabian et al, 2004). 

Neste sentido, muitas ações são necessárias para promover fácil acesso às 
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informações qualificadas e melhorar a qualidade do cuidado materno para gestantes 

vivendo com baixas condições socioeconômicas.  

Deve-se pressupor que o acesso aos serviços de saúde materna inclui o direito 

das gestantes em requerer, receber e disseminar informação e ideias (OEA, 2010). 

Esse fator assume especial relevância se considerarmos que 40% das gestantes 

brasileiras não recebem informações básicas durante as consultas de pré-natal 

(Brasil, 2008). Tal problema é também observado em países de baixo 

desenvolvimento econômico, como é o caso do contexto africano, no qual as 

gestantes não são esclarecidas sobre suas preocupações da gravidez ou não recebem 

informações básicas do cuidado. Apenas 22,8% destas gestantes haviam sido 

informadas sobre o hospital de referência para o parto e somente 12,8% tiveram 

abertura para fazer alguma questão para o profissional de saúde durante as consultas 

de pré-natal (Anya et al, 2008). Tal fato foi também verificado no estudo atual com 

relação aos desconfortos apresentados durante a gravidez. Uma proporção menor de 

gestantes relatou ter recebido tratamento ou orientação para os desconfortos.  

Apesar da gestação ser uma condição normal de vida, as preocupações 

inerentes a este processo muitas vezes são subestimadas e não recebem atenção 

necessária. Um estudo mostrou que 57% das gestantes atendidas em um serviço de 

assistência pré-natal do SUS declararam que não receberam informações educativas 

durante a gravidez (Trevisan et al, 2002). Tal resultado mostra que a gestante 

geralmente não recebe a quantidade de informação que deseja e reitera a importância 

da educação pré-natal como parte do cuidado, garantindo que a informação esteja 

disponível para todas as gestantes quando elas necessitarem. Os resultados do estudo 

atual mostraram que a cartilha contribuiu diretamente para promover a informação 
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que as gestantes gostariam de receber sobre suas gestações. Na Unidade A, este 

resultado foi constatado com o aumento significativo de mulheres que consideraram 

que as informações recebidas durante o pré-natal eram suficientes no momento 

intermediário com o recebimento da cartilha.  

Considerando que as gestantes costumam consultar diferentes recursos para 

obter informações sobre gravidez, como aqueles disponíveis no ambiente social e nas 

mídias, elas foram questionadas sobre a fonte de informação que buscavam para 

esclarecer seus questionamentos sobre a gravidez.  

Na Unidade A, nos dois grupos, as gestantes receberam informações sobre 

gravidez provenientes, em sua maioria, da família, dos amigos e dos vizinhos – no 

início do estudo até a avaliação final de seguimento. No grupo intervenção, a cartilha 

provocou efeito imediato, tornando-se o recurso mais citado no momento 

intermediário, com aumento no seguimento.  

As características da cartilha podem ajudar a explicar o porquê deste material 

ter sido o recurso de informação mais citado pelas gestantes. A cartilha é fácil de 

entender e contextualizada, pois foi desenvolvida com a participação das gestantes e 

de profissionais de saúde (Reberte et al, 2012).  Sobretudo, é importante considerar 

que estas mulheres compartilhavam as informações aprendidas da cartilha com 

outras pessoas, em elevadas proporções, nas duas unidades de estudo; entre estas 

pessoas, provavelmente estavam os familiares, os amigos e os vizinhos. Portanto, as 

gestantes estavam fazendo parte da construção do conhecimento no contexto social 

local. Esta difusão da informação da cartilha é um aspecto também observado em 

outros estudos, nos quais 73% das gestantes passavam a cartilha recebida no serviço 
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de saúde a outras pessoas e 75% das gestantes discutiam as informações da cartilha 

com o parceiro ou com outros familiares (Durham, 1989; Nassar et al, 2007).  

Na Unidade B, os grupos controle e intervenção também citaram mais os 

familiares, amigos e vizinhos como recursos de informação. No momento 

intermediário e no seguimento, os profissionais de saúde se tornaram os mais citados 

nos dois grupos. É possível supor que estes profissionais eram aqueles envolvidos no 

Curso do Pré-Natal, já que as gestantes dos dois grupos participaram do curso e, 

consequentemente, o curso era um recurso importante de informação. Este achado 

não está explicitado nos resultados e poderia ser melhor explorado em futuras 

investigações.  

Uma pesquisa sobre os meios de informação utilizados durante a gravidez 

mostrou que o uso destes recursos difere de acordo com o contexto e a gravidez. Na 

Espanha, 80,3% das mulheres apontaram o médico de família como um dos recursos 

mais citados de informação. A internet representou 47,3%, familiares e amigos 

corresponderam a 45,2% e 26,6%, respectivamente (Lima-Pereira et al, 2011). Nos 

Estados Unidos, uma pesquisa nacional com mães mostrou que 33% das primigestas 

consultavam livros para esclarecerem suas dúvidas. Os amigos e os familiares 

correspoderam a 19%, os profissionais de saúde representaram 18% e a internet foi 

citada por 16% das gestantes. Já para as mães que já tinham pelo menos uma 

gestação anterior, os livros representaram apenas 12%, sendo que 48% consideravam 

a experiência anterior como o recurso principal. Os profissionais de saúde 

representaram 18% e a internet correspondeu a 13% das gestantes (Declercq et al, 

2006). 
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No estudo atual, as gestantes experientes também apresentaram resposta 

positiva para o uso da cartilha, assim como àquelas que eram gestantes pela primeira 

vez. Tal fato merece destaque na Unidade A, onde os grupos eram diferentes em 

relação ao número de gestantes e paridade. Como havia maiores proporções de 

gestantes com gestações ou partos anteriores, é possível supor que elas não estariam 

interessadas em aprender sobre gravidez por causa da experiência prévia. Isto pode 

explicar porque as multíparas são menos convidadas para participarem de grupos de 

gestantes que as nulíparas. Este pensamento está baseado em concepções de que 

haveria falta de interesse por parte destas gestantes experientes (Fabian et al, 2004). 

Contrariamente a este pressuposto, no presente estudo, as gestantes experientes 

também leram a cartilha. É importante considerar que estas gestantes não haviam 

participado de curso ou grupo de gestantes; apenas 9,7% fizeram isso na gestação 

anterior. Estes achados estão mostrando a relevância de promover a participação de 

gestantes experientes nas ações de educação durante o pré-natal.  

Além de considerar as taxas de resposta da cartilha, pela proporção de 

gestantes que leram este material, os dados da presente pesquisa mostraram que as 

gestantes transformaram a informação lida em conhecimento ao considerar que a 

informação foi útil.  No seguimento, todas as gestantes da UBS B e quase todas da 

UBS A utilizaram a informação da cartilha e foram ajudadas por ela, contradizendo 

as constatações de um estudo que avaliou o uso das cartilhas em maternidades, que 

concluira que o potencial dos materiais educativos é reduzido (Stapleton et al, 2002).  

A cartilha, neste estudo, também promoveu mudanças na vida das participantes 

da pesquisa. Mais que aumentar um conhecimento específico, a cartilha contribuiu 

para ações de alívio dos desconfortos da gestação, mencionado anteriormente na 
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discussão como um aspecto pouco contemplado no pré-natal. Outras mudanças 

importantes proporcionadas pela cartilha foram a redução do medo e da insegurança 

e o aumento da tranquilidade.  A gravidez, como um novo evento da vida, 

geralmente implica em modificações psicológicas, provocando medos com relação a 

modificações corporais, ao parto, ao ser mãe e ao cuidar do bebê, os quais nem 

sempre são passíveis de controle (Peñacoba-Puente et al, 2011; Biehele et al, 2011). 

Gestantes que recebem informações de suporte para ajudá-las a lidar com estas 

transformações provavelmente serão mais calmas e preparadas para lidar com suas 

preocupações. 

Uma resposta positiva das gestantes para a participação no Curso do Pré-Natal 

também foi observada. As gestantes eram questionadas sobre as motivações delas 

para participar no curso e se elas haviam sido correspondidas. Constatou-se que o 

curso correspondeu às expectativas das gestantes, sendo que a principal expectativa 

de alivio da ansiedade foi em relação ao parto.  O parto, enquanto uma expectativa 

principal de alívio da ansiedade das participantes, conduz a dois aspectos relevantes: 

o primeiro está relacionado com a motivação da gestante em relação à temática do 

parto. Ao realizar o convite para a gestante participar desta atividade, os profissionais 

podem destacar que a temática do parto será discutida durante a atividade. O 

segundo, diz respeito ao potencial da educação pré-natal na discussão das mudanças 

das práticas de parto. As discussões sobre o cuidado recebido são tão importantes 

quanto tornar disponível a educação pré-natal. Estas discussões devem ser 

proporcionadas às mulheres para ajudá-las a estar mais informadas e participantes, 

pressionando o sistema de saúde para melhorar a assistência e promover o cuidado 

seguro para mulheres e suas famílias durante o parto e o nascimento (Enkin et al, 

2005).  
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Dentre as motivações das gestantes, também foram citadas as preocupações 

sobre o bebê e o aleitamento materno. O aleitamento é uma das práticas que possui a 

recomendação mais consistente sobre seus benefícios. Esta informação é importante 

para guiar os profissionais de saúde no desenvolvimento de programas educativos, 

que deveriam incluir outros tópicos, não apenas restritos à preparação para o parto. A 

orientação sobre este tópico é importante para ajudar as mães no processo de 

aleitamento (Enkin et al, 2005). A aceitação da gravidez também foi uma mudança 

promovida na vida das gestantes com o curso. Apesar de ter sido uma pequena 

proporção de gestantes que citou este aspecto, isto apresenta especial relevância se 

considerarmos que quase a metade das gestantes gostaria de ter engravidado em 

outro momento da vida e que a gestação não planejada é um fator associado com a 

não participação em cursos ou em grupos de gestantes (Fabian et al, 2004). 

Um dos maiores desafios neste estudo foi atingir o número de gestantes 

esperado para o Curso do Pré-Natal, obtendo-se número menor de participantes que o 

calculado para esta pesquisa. Assim, estipulou-se que seriam realizados três cursos 

com o grupo controle e três cursos com o grupo intervenção, levando em 

consideração a viabilidade do estudo dentro do prazo determinado para a coleta de 

dados. Este resultado pode estar refletindo uma tendência mundial de redução no 

número de participantes nas atividades educativas durante o pré-natal. Nos Estados 

Unidos, ocorreu redução de 70% dos participantes em quatro anos, com apenas 25% 

das gestantes participando destes grupos. No Reino Unido, esta participação 

representou 45% das gestantes, com apenas 20% na atenção primária (Declerq et al. 

2006; Young, 2010). Esta falta de adesão à educação pré-natal também pode ser 

explicada pelas pressões sociais femininas para exercer multiplos papéis, como 

trabalhadora, dona de casa, esposa, mãe e cuidadora familiar, dispondo de menos 
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tempo para o cuidado pessoal (Duarte et al, 2011).  Pode-se destacar, ainda, o fator 

cultural do posiciosamento das pessoas em relação à saúde, que está voltado ao 

recebimento de assistência curativa, pautada em ações individuais e centrada nos 

problemas de saúde (Moura, 2002). 

Tal situação não significa que os programas educativos do pré-natal não 

deveriam ser oferecidos, ao contrário, novas estratégias devem ser desevolvidas para 

promover a participação e motivar as gestantes, oferecendo um tipo de educação que 

corresponda às necessidades delas. Outro aspecto que deve ser considerado no acesso 

à educação pré-natal são as condições de vida e de relações de trabalho da gestante. 

Neste ponto, é importante considerar a disponibilidade de diferentes estratégias 

educacionais. Durante o Curso do Pré-Natal, os profissionais de saúde enfatizavam o 

direito, por lei, de as gestantes participarem do curso e as gestantes recebiam uma 

declaração de participação. As leis trabalhistas brasileiras definem que a participação 

em programas educativos é equivalente à consulta de pré-natal, conferindo à mulher 

trabalhadora o direito de se ausentar no trabalho (Brasil, 2009). Observa-se que o 

acesso aos serviços da atenção básica para as mulheres trabalhadoras também está 

condicionado ao horário de funcionamento das UBS. 

Para aquelas gestantes que possuem condições que limitam a participação nos 

cursos ou nos grupos educativos, é necessário garantir que recebam cartilhas 

educativas e informações verbais. O uso da internet pode ser uma outra estratégia 

importante, considerando que as gestantes, neste estudo, citaram-na como o recurso 

utilizado para obter informação – número que variou de 35% a 40%, na Unidade A; 

na Unidade B, esta proporção foi de 62,5% a 80%. A internet pode ser utilizada 

como outra ferramenta importante para promover o acesso à cartilha, quando este 
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material educativo não estiver disponível na versão impressa e quando a gestante 

possuir o acesso à internet (Lima-Pereira, 2011).  

O Curso do Pré-Natal, em associação com a cartilha, melhorou 

significativamente a QV das gestantes no domínio socioeconomico no decorrer do 

tempo de coleta de dados. Considerou-se que este resultado pode ter sido promovido 

por conta da educação pré-natal proporcionada pela cartilha e pelo programa 

educativo.  É provável que a cartilha, associada com o Curso do Pré-Natal, tenha 

influenciado os aspectos sociais deste domínio.  

Dentre as questões deste domínio, uma sobre o apoio que a gestante recebe das 

pessoas pode ter relevância especial. Alguns autores têm destacado o suporte social 

como um dos componentes mais importantes do pré-natal e da educação para as 

gestantes (Svensson et al, 2006; Enkin 2005). Tal aspecto foi também enfatizado pela 

avaliação que as gestantes fizeram do Curso do Pré-Natal. As gestantes consideraram 

que o curso foi útil para o aprendizado, a preparação e a obtenção de suporte; 

proporcionou-lhes mudança na vida para melhor, esclarecendo as dúvidas e trazendo 

boas experiências.   

O uso da cartilha com a abordagem individual na Unidade A modificou a QV 

das gestantes, com aumento significante nos scores de QV total entre a coleta de 

dados inicial e o seguimento, ou seja, no terceiro trimestre de gravidez; esta mudança 

não foi diferente em relação ao grupo controle, pois neste grupo também houve 

aumento significante da QV total. Este é um resultado importante, tendo em vista 

que, em outros estudos, foi constatado que qualidade de vida da gestante diminuiu no 

terceiro trimestre da gravidez (Hass et al 2005; Fernandes, Vido 2009).  
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A QV neste estudo foi considerada potencial indicador para a promoção da 

saúde, porque é composta por condições objetivas e subjetivas de vida da pessoa 

(Zapf, 2000). Por meio deste indicador foram avaliados os efeitos da cartilha na 

saúde das gestantes, refletindo ampla perspectiva de saúde, incluindo os aspectos de 

saúde e funcionamento, socioeconômico, psicológico e espiritual e familiar (Ferrans, 

1996); sobretudo, os resultados de QV mostraram o potencial da associação da 

cartilha com o programa educativo.  

Pode-se dizer que as gestantes avaliaram sua QV como boa, apresentando, ao 

final do estudo, índices de QV total de 24,52, na Unidade A, e 24,00, na Unidade B, 

sendo que 30 é o valor máximo para esta escala. No estudo de Fernandes e Vido 

(2009), as gestantes apresentaram médias totais de QV de 23,84. As gestantes 

atendidas pelo PSF, utilizando uma escala que variou de muito ruim a muito boa, 

avaliaram sua qualidade de vida como boa (78,6%) e, em um score de 0 a 100, a QV 

total alcançou um valor de 75 (Castro, 2010). Este resultado significa que tornar-se 

mãe é avaliado como um processo natural e que a gravidez é um evento normal, de 

muita satisfação e importância na vida da mulher (Redshaw et al, 2011). Estas 

pessoas, passando pelo curso de vida normal, podem ser educadas e receber suporte 

para serem capazes de transformar o conhecimento e se adaptarem às mudanças, o 

que pode ser favorecido com ações como a educação no pré-natal de forma 

estruturada.  

Uma revisão sistemática, não publicada, sobre intervenções educacionais para 

a promoção da saúde e da qualidade de vida de mulheres concluiu que os estudos de 

avaliação do impacto da educação, promovendo mudanças na qualidade de vida das 
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mulheres, começaram a ser publicados há oito anos e que há número limitado de 

estudos nesta área, com apenas três estudo sobre gravidez (Reberte et al, 2013).  

Considerando que este campo de pesquisa se encontra em uma fase ainda 

exploratória, a pesquisa atual proporcionou uma abordagem ampliada para a 

avaliação de uma nova intervenção, neste caso a cartilha inserida na atenção básica. 

As pesquisas que fornecem evidências e novos saberes no contexto da atenção básica 

promovem a contribuição no avanço do conhecimento mediante o desenvolvimento 

teórico, o uso das metodologias e dos instrumentos de avaliação (Brasil, 2005). 

Outro desafio no campo da produção de evidências é a avaliação de uma 

intervenção na perspectiva da saúde pública. Os programas de saúde pública são, por 

natureza, caracterizados pela diversidade de intervenções e participação comunitária; 

as mensurações dos resultados são contraditórias em muitas instâncias. Medir, 

avaliar e implementar programas de promoção da saúde são considerados mais 

complexos e menos viáveis que as ações de prevenção de doenças (Jenicek, 1997).  

Apesar dos resultados deste estudo serem limitados aos efeitos de uma cartilha 

específica em dois contextos da atenção básica no Brasil, a pesquisa atual 

possibilitou um avanço nas possibilidades de avaliação da educação pré-natal na 

atenção básica no SUS, contribuindo para mudanças nas práticas de cuidado e novas 

direções no campo do cuidado e da educação pré-natal. Sobretudo, este estudo 

subsidiou a criação de uma atividade educativa permanente, o acesso à cartilha para 

profissionais e gestantes e, especialmente, a discussão das práticas educativas nestes 

locais de estudo. 
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6 CONCLUSÃO 

Este estudo permitiu as seguintes conclusões sobre os efeitos do uso da cartilha 

“Celebrando a Vida” na assistência pré-natal: 

 As informações transmitidas pelos profissionais durante o pré-natal são 

consideradas suficientes pelas gestantes que recebem a cartilha de maneira 

individual (p-valor=0,008 momento intermediário e p-valor=0,032 no 

seguimento). 

 A cartilha é o meio de informação que as gestantes que recebem a cartilha de 

forma individual mais procuram para esclarecer suas dúvidas (p valor=0,000). 

 A procura pela cartilha como meio de informação aumentou de forma 

significativa para gestantes que participaram do Curso do Pré-Natal (p 

valor=0,025). No entanto, os profissionais de saúde foram os recursos mais 

utilizado pelas gestantes que participaram destas atividades educativas, 

independentemente do recebimento da cartilha (p valor=0,007). Estes 

profissionais de saúde podem ser aqueles que estão envolvidos com a 

atividade educativa em grupo. 

 Há resposta positiva à cartilha pelas gestantes, tanto no recebimento de forma 

individual, quanto na atividade educativa em grupo. As gestantes leram a 

cartilha, mesmo aquelas que já passaram pela experiência de uma gestação 

anterior, utilizaram as informações, foram ajudadas pelas informações 

contidas na cartilha e também perceberam mudanças em suas vidas. As 

gestantes transmitiram as informações da cartilha a outras pessoas ao 

discutirem a informação da cartilha com alguém. 

 A cartilha fornecida de maneira individual aumenta a QV das gestantes (p 

valor=0,035). 

 A cartilha, associada ao Curso do Pré-Natal, aumentou a QV das gestantes 

em relação ao domínio socioeconomico (p valor=0,037). 

 Há resposta positiva em relação à participação na atividade educativa em 

grupo para as gestantes que receberam ou não a cartilha. Há adequação entre 
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as expectativas e a correspondência destas expectativas em relação ao curso. 

O Curso do Pré-Natal foi útil para aprendizado, preparação e suporte, 

ocasionando mudança na vida das gestantes - para melhor, com o 

esclarecimento de dúvidas e melhor experiência. As gestantes recomendam o 

Curso do Pré-Natal a outras gestantes, por causa da possibilidade do 

esclarecimento de dúvidas e as trocas de experiências. 
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ANEXO 2 – APROVAÇÃO CEP/SMS 
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ANEXO 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO DA GESTANTE 

 

Prezada Senhora, 

Eu, Luciana Magnoni Reberte, aluna do curso de doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

(EEUSP), estou pesquisando sobre uma cartilha para gestantes para saber se a cartilha 

ajudará na qualidade da sua vida. 

Peço sua colaboração como participante desta pesquisa, que acontecerá de acordo com 

o grupo em que você estiver participando. Serão formados 4 grupos: 

Grupo 1: Gestantes que respondem a 3 questionários sobre suas características pessoais e de 

sua gravidez, sobre sua qualidade de vida e informações recebidas no pré-natal. Isto 

acontecerá em 3 momentos durante a gravidez com um intervalo de 1 mês entre eles. 

Grupo 2: Gestantes que recebem uma Cartilha e respondem a 3 questionários sobre suas 

características pessoais e de sua gravidez, sobre sua qualidade de vida e informações 

recebidas no pré-natal. Isto acontecerá em 3 momentos durante a gravidez, com um intervalo 

de 1 mês entre eles. 

Grupo 3: Gestantes que participam de uma atividade educativa em grupo, que acontecerá em 

5 encontros, e respondem a 3 questionários sobre suas características pessoais e de sua 

gravidez, sobre sua qualidade de vida e informações recebidas no pré-natal. Isto acontecerá 

em 3 momentos durante a gravidez, com um intervalo de 1 mês entre eles. 

Grupo 4: Gestantes que participam de uma atividade educativa sobre temas relacionados à 

gestação, em grupo. Isto acontecerá em 5 encontros. Recebem uma Cartilha e respondem a 3 

questionários sobre suas características pessoais e de sua gravidez, sobre sua qualidade de 

vida e informações recebidas no pré-natal. Isto acontecerá em 3 momentos durante a 

gravidez, com um intervalo de 1 mês entre eles. 

A participação no estudo é livre e de espontânea vontade, a senhora poderá deixar de 

participar da pesquisa quando quiser, garanto que isso não causará qualquer problema à 

senhora. Os dados deste estudo serão usados em eventos científicos nacionais e 

internacionais e publicados em revistas científicas. Seu nome e seus dados pessoais não 

serão mostrados em nenhum momento da pesquisa, que ficarão em segredo.  
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A realização desta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

EEUSP. Contato: edipesq@usp.br e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SMS. Contato para 

dúvidas e/ou denuncias quanto a questões éticas: smscep@gmail.com e pelo telefone 3397-

2464. No caso de dúvidas a senhora poderá entrar em contato comigo pelo telefone 

86829270/66862010 e pelo e-mail: lureberte@usp.br.  

A senhora não terá gastos e não terá pagamento pela participação. Não há perigos ou 

prejuízos em participar deste estudo. Toda e qualquer dúvida que a senhora tenha será 

esclarecida. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA GESTANTE 

Será necessária a autorização para uso de sua imagem por foto ou vídeo para treinar 

alguns profissionais para pesquisa e divulgar os resultados deste estudo. Garantimos quer seu 

rosto não será mostrado. 

Este termo será preenchido em duas vias, sendo uma entregue ao participante da 

pesquisa. 

“Declaro que, após ter sido totalmente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me 

foi explicado, concordo em participar do presente Projeto de Pesquisa”. 

 

   

LOCAL  DATA 

 

 

  

 

Assinatura da gestante  Luciana Magnoni Reberte 

Enfermeira Obstetra e aluna do Curso de 

Doutorado da Escola de Enfermagem da USP 
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ANEXO 4 – ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA FERRANS AND 

POWERS PARA GESTANTES  

(Fernandez et al,2004) 

Para cada uma das perguntas a seguir, por favor, escolha a resposta que melhor descreve O 

Quanto Satisfeita você está com cada aspecto de sua vida. Por favor, responda 

selecionando o número escolhido. Não há respostas certas ou erradas. 

Obs: Questões 24 e 25: você trabalha (responda a 24), não trabalha (responda a 25).  

Quanto você está SATISFEITA com: 
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1. Sua saúde? 1 2 3 4 5 6 

2. Sua gravidez? 1 2 3 4 5 6 

3. A assistência pré-natal que você está 
recebendo? 

1 2 3 4 5 6 

4. A intensidade de desconforto que você 
sente? 

1 2 3 4 5 6 

5. As mudanças de humor que você sente 
(tristeza e alegria)? 

1 2 3 4 5 6 

6. A intensidade de irritação que você sente? 1 2 3 4 5 6 

7. A energia que tem para as atividades 
diárias? 

1 2 3 4 5 6 

8. Sua independência física? 1 2 3 4 5 6 

9. Sua capacidade para controlar sua vida? 1 2 3 4 5 6 

10. A possibilidade de viver por longo tempo? 1 2 3 4 5 6 

11. A saúde de sua família 1 2 3 4 5 6 

12. Seus filhos? 1 2 3 4 5 6 

13. A felicidade de sua família? 1 2 3 4 5 6 

14. Seu relacionamento com o (a) esposo (a)/ 
companheiro (a)? 

1 2 3 4 5 6 

15. Sua vida sexual? 1 2 3 4 5 6 

16. Seus amigos 1 2 3 4 5 6 

17. O apoio que você recebe das pessoas? 1 2 3 4 5 6 
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Quanto você está SATISFEITA com: 
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18. Sua capacidade de cumprir com as 
responsabilidades familiares? 

1 2 3 4 5 6 

19. Sua capacidade de ser útil às outras 
pessoas? 

1 2 3 4 5 6 

20. O nível de estresse ou preocupações em 
sua vida? 

1 2 3 4 5 6 

21. Seu lar? 1 2 3 4 5 6 

22. Sua vizinhança? 1 2 3 4 5 6 

23. Suas condições socioeconomicas? 1 2 3 4 5 6 

24. Seu trabalho? 1 2 3 4 5 6 

25. O fato de não ter um trabalho? 1 2 3 4 5 6 

26. Sua escolaridade? 1 2 3 4 5 6 

27. Sua independência financeira? 1 2 3 4 5 6 

28. Suas atividades de lazer? 1 2 3 4 5 6 

29. A possibilidade de ter uma criança? 1 2 3 4 5 6 

30. Sua paz de espírito? 1 2 3 4 5 6 

31. Sua fé em Deus? 1 2 3 4 5 6 

32. A realização de seus objetivos pessoais? 1 2 3 4 5 6 

33. Sua felicidade de modo geral? 1 2 3 4 5 6 

34. Sua vida de modo geral? 1 2 3 4 5 6 

35. Sua aparência pessoal? 1 2 3 4 5 6 

36. Com você mesmo, de modo geral? 1 2 3 4 5 6 
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Para cada uma das perguntas a seguir, por favor, escolha a resposta que melhor descreve o 

Quanto Você Acha Cada Aspecto De Sua Vida Importante. Por favor, responda 

selecionando o número escolhido. Não há respostas certas ou erradas. 

Quanto é IMPORTANTE para você: 
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1. Sua saúde? 1 2 3 4 5 6 

2. Esta gravidez? 1 2 3 4 5 6 

3. O cuidado pré-natal? 1 2 3 4 5 6 

4. Estar completamente livre de 
desconforto? 

1 2 3 4 5 6 

5. Estar completamente livre de mudanças 
de humor (tristeza e alegria)? 

1 2 3 4 5 6 

6. Estar completamente livre de irritação? 1 2 3 4 5 6 

7. Ter energia suficiente para as atividades 
diárias? 

1 2 3 4 5 6 

8. Sua independência física? 1 2 3 4 5 6 

9. Ter condições físicas para controlar sua 
vida? 

1 2 3 4 5 6 

10. Viver por longo tempo? 1 2 3 4 5 6 

11. A saúde de sua família 1 2 3 4 5 6 

12. Seus filhos? 1 2 3 4 5 6 

13. A felicidade de sua família? 1 2 3 4 5 6 

14. Seu relacionamento com o (a) esposo 
(a)/ companheiro (a)? 

1 2 3 4 5 6 

15. Sua vida sexual? 1 2 3 4 5 6 

16. Seus amigos 1 2 3 4 5 6 

Quanto é IMPORTANTE para você: 
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17. O apoio que você recebe das pessoas? 1 2 3 4 5 6 

18. Sua capacidade de cumprir com as 
responsabilidades familiares? 

1 2 3 4 5 6 
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19. Sua capacidade de ser útil às outras 
pessoas? 

1 2 3 4 5 6 

20. Ter um nível aceitável de estresse ou 
preocupações em sua vida? 

1 2 3 4 5 6 

21. Seu lar? 1 2 3 4 5 6 

22. Sua vizinhança? 1 2 3 4 5 6 

23. Ter boas condições socioeconomicas? 1 2 3 4 5 6 

24. Seu trabalho? 1 2 3 4 5 6 

25. Ter um trabalho? 1 2 3 4 5 6 

26. Sua escolaridade? 1 2 3 4 5 6 

27. Sua independência financeira? 1 2 3 4 5 6 

28. Suas atividades de lazer? 1 2 3 4 5 6 

29. Ter essa criança? 1 2 3 4 5 6 

30. Sua paz de espírito? 1 2 3 4 5 6 

31. Sua fé em Deus? 1 2 3 4 5 6 

32. A realização de seus objetivos 
pessoais? 

1 2 3 4 5 6 

33. Sua felicidade de modo geral? 1 2 3 4 5 6 

34. Estar satisfeita com a vida? 1 2 3 4 5 6 

35. Sua aparência pessoal? 1 2 3 4 5 6 

36. Ser você mesma? 1 2 3 4 5 6 
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ANEXO 5 – DESEJO DE ENGRAVIDAR 

 

Quando você ficou grávida, você estava querendo engravidar naquele momento, queria 

esperar mais, ou não queria ter (mais) filhos? 

 

 Queria naquele momento 

 Queria esperar mais 

 Não queria ter (mais) filhos 

 

 



 

APÊNDICES 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO E 

OBSTÉTRICO 

Nome:  

______________________________________ 

telefone: _________________________________  

celular: __________________________________ 

e-mail: ___________________________________ 

Idade:______ anos   

Data de Nascimento: ____/_____/_____  

Ocupação:_________________ 

Valor da Renda da Família da sua casa: 

___________________________________ 

Número de moradores da sua casa:  

____________ 

Estado civil: 

 Solteira 

 Casada 

 União Consensual 

Religião: _____________________ 

Estudei até: ___________________ 

  

Quantas vezes você ficou grávida? _______ 

Ano do último parto :______ 

N° Partos Normais _______  

N° Partos Fórcipe _______  

N° Partos Cesárea _______ 

N° Abortos: ____________ 

N° de Filhos Vivos: _______ 

Você está com _______ meses de gravidez 

Você está com _______ semanas de gestação 

 

Ficou doente na gravidez anterior? 

(  ) sim  (  ) não  

Que doença você teve? ____________ 

Tem alguma doença nesta gravidez? 

(  ) sim  (  ) não  

Que doença você tem?  ____________ 

 

Você fuma?  (  ) sim  (  ) não 

Você bebe bebida alcoólica?  (  ) sim (  ) não  

Usa outras Drogas? (  ) sim (  ) não 

Quais:________________________ 

Tempo de uso: 

Quantos anos?____ 

Quantos anos?____ 

Quantos anos?____ 

 

Você vem sentindo ou tem:  

(  ) Queimação 

(  ) Enjôo 

(  ) Vômitos 

(   ) Dores de cabeça 

(   ) Dores no corpo 

(   ) Cansaço 

(  ) Dores nas costas 

 

(  ) Dores nas pernas 

(  ) Dores nos braços 

(  ) Tontura 

(  ) Inchaço 

(  ) Dificuldade para dormir 

(  )  Hemorróidas 

Você também tem outros desconfortos? 

(   ) sim   (  ) não 

Quais:________________ 
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Você recebeu tratamento ou orientação para 
o(s) desconforto (s)? 

 (   ) sim   (  ) não      

Para quais desconfortos: 
______________________________________ 

Qual tratamento ou orientação? 
_______________________________________          

Você tem atividades de lazer? sim (  )  não  (  ) 

Qual:____________________ 

Quantas vezes por semana: 
________________________ 

 

Você faz atividades físicas? sim (  )  não  (  ) 

Qual: _______________________ 

Quanto tempo em minutos _______ 

Quantas vezes por semana ______ 

 

Participou de grupo ou curso de gestantes na 
gravidez anterior? 

sim (  )  não  (  ) 

 (  ) Hospital Qual:_______ 

(   ) UBS Qual:__________ 

(    ) Outro Qual:_________ 

Participou de grupo ou curso de gestantes na 
gravidez atual? 

sim (  )  não (   ) 

(  ) Hospital ________ 

(   ) UBS __________ 

 (    ) Outro _________ 

 

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO  

SOBRE GRAVIDEZ DURANTE O PRÉ-NATAL 

 

Composto pelo apêndice 2 ao apêndice 5. 
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APÊNDICE 2 – INFORMAÇÕES DO PRÉ-NATAL 

Para cada uma das perguntas a seguir, por favor, marque com um X a resposta que melhor 

indica sua avaliação sobre as informações recebidas durante o pré-natal. Não há respostas 

certas ou erradas. 

 

1. Você está satisfeita com as 

informações que você tem recebido sobre 

sua gestação durante o pré-natal? 

 Sim  

 Não  

 Parcialmente 

2. Você tem tido um momento para o 

atendimento de suas dúvidas durante o 

pré-natal? 

 Sim  

 Não  

 Parcialmente 

3. Você tem sido atendida em suas 

dúvidas? 

 Sim  

 Não  

 Parcialmente 

4. As informações são suficientes? 

 Sim  

 Não 

 Parcialmente 

5. Estas informações tem sido 

significativas para você? 

 Sim  

 Não  

 Parcialmente 

6. Quais os meios de informação que 

você procura para esclarecer suas dúvidas 

durante a gravidez? (Você pode marcar 

mais de uma resposta) 

 TV 

 Rádio 

 Revistas 

 Jornal 

 Livros 

 Cartilhas 

 Folhetos 

 Internet  

 Sites 

 Listas de discussão 

 Blogs 

 Twitter 

 Família, vizinhos e amigos 

 Profissionais de saúde 

 Posto de saúde 

 Hospital ou Maternidade 

7. Escreva qual destes meios de 

informação você mais utiliza? 
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APENDICE 3 – SOBRE A CARTILHA CELEBRANDO A VIDA 

As questões abaixo são sobre o uso da cartilha educativa Celebrando a Vida. Escolha 

apenas uma das alternativas. Não há respostas certas ou erradas.  

1. Você leu a cartilha? 

 Sim, eu li a cartilha 

 Não, não li a cartilha 

 Li apenas uma parte da cartilha 

Se você respondeu SIM ou LI APENAS UMA PARTE DA CARTILHA, responda as seguintes questões: 

2. Leu a cartilha ou parte dela mais de uma vez?  

 Sim 

 Não 

3. Usou e foi ajudada pela informação que está na cartilha?  

 Sim 

 Não 

4. Discutiu a informação que está na cartilha com alguém? 

 Sim 

 Não 

5. Você indicaria a cartilha para alguém ler?  

 Sim 

 Não 

6. Você percebeu alguma mudança na sua vida após a ler a cartilha?  

 Sim 

 Não 

Escreva 

qual(is)?___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 4 – MOTIVAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DO 

PRÉ-NATAL 

Para cada uma das perguntas a seguir, por favor, indique qual é a sua motivação e 

expectativa para participar do Curso do Pré-Natal. Você pode escolher mais de uma 

resposta. Não há respostas certas ou erradas. 

Qual é a sua motivação e expectativa para participar do grupo? Você poderá assinalar mais 

de uma alternativa. 

 Esclarecer dúvidas e ter mais informações sobre a minha gravidez 

 Trocar experiências com outras gestantes 

 Ter atividades para o cuidado com o corpo 

 Aliviar a ansiedade sobre: _________________________________________________ 

 Me sentir mais segura sobre: ______________________________________________ 

 Outra: Escreva qual ______________________________________________________ 
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APÊNDICE 5 – AVALIAÇÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO 

DO PRÉ-NATAL 

Para cada uma das perguntas a seguir, por favor, indique qual foi a sua avaliação do Curso 

do Pré-Natal. Na questão 1b você pode marcar com um X mais de uma resposta. Nas 

próximas questões escolha apenas uma das alternativas. Não há respostas certas ou 

erradas. 

1. Em relação às motivações e expectativas para participar do grupo? 

1a) Ela (s) foi (ram) correspondida(s)? 

 Sim 

 Não 

 Parcialmente 

1b) Qual (is)  

 Esclarecer dúvidas e ter mais informações sobre a minha gravidez 

 Trocar experiências com outras gestantes 

 Ter atividades para o cuidado com o corpo 

 Aliviar a ansiedade sobre: _________________ 

 Me sentir mais segura sobre: _______________ 

 Outra:  Escreva qual ______________________ 

2. Esta atividade teve utilidade em sua vida? 

 Sim 

 Não 

Caso sim, escreva em qual situação: ___________________________________________ 

3. Você percebeu alguma mudança na sua vida após a participação no grupo?  

 Sim 

 Não 

Escreva qual: ______________________________________________________________ 

4. Você recomendaria essa atividade à outra gestante? 

 Sim 

 Não 

Escreva o porquê: ___________________________________________________________ 

O que você mudaria neste curso? _______________________________________________ 
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APÊNDICE 6 – ESCLARECIMENTOS SOBRE A PESQUISA 

ENTREGA DA CARTILHA 

 

Os seguintes esclarecimentos deverão ser fornecidos às gestantes no ato da entrega 

da cartilha: 

1. Apresentação do profissional 

2. Mostrar a cartilha 

3. Explicar que o recebimento da cartilha é parte da pesquisa da qual está 

participando 

4. Esta cartilha chama-se Celebrando a Vida e será utilizada com as gestantes 

durante o pré-natal, mas para isso precisamos que você participe da avaliação da 

cartilha, lendo a cartilha e respondendo as perguntas sobre as informações do 

pré-natal, qualidade de vida e sobre a cartilha 

5. Esta cartilha vai ajudar a tirar as dúvidas que você pode ter durante a gravidez. 

Ela ensina sobre as mudanças da gravidez, como é o crescimento do bebê, o 

parto, a amamentação e os cuidados com o bebê, após o parto e cuidados com o 

corpo, mostrando o que fazer em cada etapa 

6. Citar um exemplo da cartilha para que tenha interesse em ler, leitura de um 

trecho da cartilha 

7. Caso você tenha dúvidas poderá me procurar  

8. Colocar a cartilha no envelope e entregar  

9. Favor não mostrar às outras gestantes da UBS porque temos que fazer a primeira 

entrevista sem que as gestantes tenham lido a cartilha 

10. Agradecer 
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APÊNDICE 7 – MATERIAL DE DIVULGAÇÃO CURSO DO  

PRÉ-NATAL 

 

 

CURSO DO PRÉ-NATAL 

 

 

Duração: de 2h:30min cada 

Frequência: a cada 15 dias 

Número de participantes: aproximadamente 15 por sessão 

Total de sessões: 5 

Às sextas-feiras à tarde 

Abranger dúvidas que surgirem ao longo das sessões 

 

Recursos: 

1. Audiovisual 

2. Colchonetes 

3. Cartilhas “Celebrando a Vida”  

4. Máquina Fotográfica 
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APÊNDICE 8 – PROGRAMA DE ATIVIDADE EDUCATIVA CURSO 

DO PRÉ-NATAL 

 

ATIVIDADE EDUCATIVA  

CURSO DO PRÉ-NATAL 
Sessão 01 

Assunto: Integração do grupo / Expectativas e Mudanças durante a gravidez 

 

Expectativas e Mudanças durante a gravidez 

 

Objetivo: Integrar os participantes, possibilitar a troca de experiências, esclarecimento de dúvidas, 

ampliar a percepção das modificações gestacionais, estimular a prática da atividade física regular. 

 

Desenvolvimento 

Apresentação do grupo e verbalização das expectativas 

Divulgação dos projetos de atividade física da UBS 

Dinâmica de grupo – alterações da gestação 

Saúde bucal da gestante 

Direitos da gestante 
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ATIVIDADE EDUCATIVA  

CURSO DO PRÉ-NATAL 

Sessão 02 

Assunto: Desenvolvimento fetal e gestacional 

 

Mudanças e desenvolvimento fetal 

 

Objetivo: Possibilitar o esclarecimento de dúvidas e ampliar a percepção da sexualidade e 

modificações gestacionais e fetais.  

 

Desenvolvimento 

Mudanças físicas da gestação  

Crescimento do bebê 

Vínculo com o bebê 

Atividade sexual na gestação e sexualidade, violência  

Alongamento, relaxamento e respiração 

Direitos 
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ATIVIDADE EDUCATIVA  

CURSO DOPRÉ-NATAL 

Sessão 03 

Assunto: Trabalho de parto 

 

Trabalho de parto 

 

Objetivo: Possibilitar o esclarecimento de dúvidas e ampliar a percepção referente ao corpo e 

assistência durante o trabalho de parto. 

 

Desenvolvimento 

Experiências e expectativas 

Duração da gestação 

Sinais do trabalho de parto (momento de procurar atendimento hospitalar) 

Posições 

Assistência (toque, episiotomia, profissionais)  

Parto normal, cesárea, fórcipe  

Métodos farmacológicos e não farmacológicos de alívio da dor (anestesia, relaxamento, massagem e 

respiração) 

Direitos  

Divulgação da visita às maternidades 
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ATIVIDADE EDUCATIVA  

CURSO DO PRÉ-NATAL 

Sessão 04 

Assunto: Amamentação 

 

Amamentação 

 

Objetivo: Possibilitar o esclarecimento de dúvidas e ampliar a percepção referente ao aleitamento 

materno. 

 

Desenvolvimento 

Experiências e crenças sobre aleitamento materno 

Produção do leite materno 

Dificuldades em amamentação (traumas mamilares, ingurgitamento, desmame) 

Técnicas (pega, ordenha) 

Armazenamento do LM 

Direitos  
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ATIVIDADE EDUCATIVA  

CURSO DO PRÉ-NATAL 

Sessão 05 

Assunto: Pós- parto e cuidados com o RN 

 

Pós- parto e cuidados com o RN  

 

Objetivo: Possibilitar o esclarecimento de dúvidas e ampliar a percepção referente ao puerpério, 

maternidade e cuidados com o bebê. 

 

Desenvolvimento 

 

Maternidade/ Paternidade 

Cuidados no período pós-parto 

Contracepção - divulgação grupo de planejamento familiar 

Cuidados com o RN (saúde bucal, troca de fraldas, banho, limpeza do coto umbilical) 

Direitos 

 

 


