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1. OBJETIVOS 

 

 1.1 Objetivo geral 

 

 Popularizar e incentivar o babywearing, levar informação e 

conhecimento de qualidade às famílias usuárias do serviço público de 

saúde. 

 

 

 1.2 Objetivos específicos 

 

 Orientar e incentivar através de uma oficina o uso e importância dos 

carregadores (babywearing). 

 

 Analisar a correlação de dados, coletados com o Questionário de 

informações Sócio-Demográfico e a Anamnese, a fim de avaliar o 

interesse das participantes de darem continuidade ao babywearing após 

a oficina. 

 

 2. PÚBLICO ALVO 

  

Mães usuárias do serviço público de saúde em período pré e pós-parto 

(puerpério). 

 

3. METODOLOGIA 

 

 O projeto foi realizado através de uma oficina realizada por Assessoras 

Bebê no Pano em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), após autorização 

das mesmas por um Termo de Autorização. 



 

 A amostra foi composta por dez mães ao todo, no período pós-parto 

(puerpério), as mesmas foram selecionadas conforme sua disponibilidade e 

interesse em participar e, após estarem cientes e consentirem com o projeto de 

pesquisa. 

 

A aplicação da oficina ocorreu no mês de setembro de 2017, conforme 

acordo com a Unidade Básica de Saúde. 

 

A oficina ocorreu em um encontro de duas horas, onde foram abordados 

os seguintes temas relativos ao carregar (babywearing): 

 

 Por que carregar e os benefícios do babywearing; 

 Ergonomia no carregar; 

 Fisiologia do bebê; 

 Demonstração da amarração cruz envolvente com um tecido de sacaria 

ou elástico; 

 Como improvisar um carregador; 

 Opções para produzir seu próprio carregador. 

 

As mães participantes receberam uma cartilha contendo informações 

sobre ergonomia e posicionamento do bebê, para recorrerem sempre que 

necessário.  

 

Ao término da oficina houve a aplicação de um Questionário com 

perguntas Sócio-Demográfico e uma Anamnese com cada participante, para a 

análise de dados. 

 



Os materiais necessários para a realização deste projeto foram:  

 

 Papéis e canetas para anotações; 

 Recursos audiovisuais (se houver); 

 Carregadores; 

 Cartilha impressa; 

 Boneco para demonstração; 

 Tecido para improviso de um carregador. 

 

Os custos do projeto são responsabilidade das Assessoras Bebê no 

Pano. 

A análise de dados foi realizada com o programa Microsoft Excel e 

abordando dados quantitativos, conforme dados coletados pelas Assessoras 

Bebê no Pano durante as oficinas, através do Questionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram admitidas no estudo 10 mães em período pós-parto, e de acordo 

com os dados coletados com o Questionário podem observar os seguintes 

dados do gráfico abaixo. 

 

Gráfico 1 Questionário. 

 

  

Conforme o Gráfico 1, baseado no Questionário aplicado, 70% das 
mães que tiveram interesse em participar do estudo, da oficina, tinham mais de 
um filho, e 50% já conheciam o carregar no pano (babywearing), podendo o 
mesmo ser devido a experiência de uma gestação anterior. 

 

Com relação oficina oferecida sobre o babywearing, 100% das mães 
participantes referiram confiança em carregar seus bebês após as informações 
prestadas pelas Assessoras Bebê no Pano, e acreditam que o babywearing 
pode facilitar seu dia a dia. Tais dados demonstram que a oficina foi eficaz em 
estimular e difundir o babywearing, com informações de qualidade e suficientes 
na geração de confiança para o carregar.   

 



Apenas 20% das mães participantes mostraram interesse no uso 
também de um carrinho para carregar ou transportar um bebê, tais dados 
podem ser resultado de variáveis não avaliadas no momento. 

  

Houve interesse de 100% das mães em se aprofundarem no estudo do 
babywearing através de uma oficina de amarrações, e 90% possuem outras 
pessoas em seu convívio com interesse no babywearing. Esses dados dão 
margem para futuros encontros e difusão do babywearing, objetivo cumprido 
pela primeira oficina. 

 

Nenhuma mãe possuía necessidades específicas ou filhos com 
necessidades específicas, desse modo, não houve necessidade de maiores 
aprofundamentos nesse sentido. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O presente projeto demonstrou a importância de disseminar informações 
sobre o babywearing, atingiu seu propósito de orientar e incentivar o mesmo, 
no entanto, há necessidade de difundir mais e atingir outros grupos, como as 
primíparas, mães com necessidades específicas e/ou filhos com necessidades 
específicas. 

 

Através desse projeto também espera-se contribuir com futuras 
pesquisas e na construção de mais oficinas que abordem o babywearing. 

 


