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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

FOLDER EDUCATIVO: TECNOLOGIA LEVE NO PÓS-PARTO 

Éven Machinski 1 

Ana Paula Xavier Ravelli 2 

 

Resumo: A educação em saúde é uma prática educativa muito importante, no qual a enfermagem tem uma 

ampla ação frente a comunidade. Objetivou estruturar material educativo em uma maternidade de ensino nos 

Campos Gerais, bem como, aplicar e avaliar o material educativo, folder, sobre Pós-Parto e Aleitamento Materno 

com puérperas e especialistas em âmbito primário, secundário e terciário segundo critérios de Pasquali. Estudo 

quantitativo e social. O material educativo sobre Pós-Parto foi elaborado com intuito de sanar as dúvidas das 

puérperas, a partir da atuação direta pelo projeto Consulta de Enfermagem no Pré-Natal e Pós-Parto. Resultou 

que todos os critérios avaliados pelas especialistas e puérperas superaram a média alvo de 50%, ficando entre 80 

a 100% concordância total. Conclui-se que o folder educativo facilitou o aprendizado das puérperas, 

contribuindo na autonomia materna. 

Palavras-chave: Enfermagem. Educação em Saúde. Período Pós-Parto. Aleitamento Materno. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Consulta de Enfermagem no Pré-Natal e Pós-Parto (CEPP). 

PÚBLICO-ALVO 

É destinado para as puérperas. 

JUSTIFICATIVA 

No Pós-Parto, a assistência puerperal requer cuidados atentos dos profissionais, 

acompanhando e entendendo o que se passa com cada puérpera e a família, fornecendo 

                                                 
1 Integrante do Projeto CEPP, Consulta de Enfermagem no Pré-Natal e Pós-Parto (CEPP), Bacharelado em 

Enfermagem; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Enfermagem e even_m@outlook.com. 
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suporte de forma educativa e assistencial, podendo sanar as dúvidas ou dificuldades na fase 

vivida. Cabe ressaltar que o enfermeiro precisa observar e identificar aspectos relevantes do 

cuidar para assim promover a educação em saúde esclarecedora (PRIGOL; BARUFFI, 2017).  

Nesta perspectiva, o cuidado em saúde pode acontecer por meio de tecnologias leves, 

no qual constitui as relações entre os sujeitos da ação, implementando o cuidado, vínculo, 

gestão de serviços e acolhimento (SABINO et. al., 2016). Este estudo se apropriará da 

definição de tecnologia leve segundo Merhy, centrado no campo das relações, que envolvem 

acolhimento e vínculo entre os profissionais e usuários (OLIVEIRA; SUTO; SILVA, 2016 

apud MERHY, 2003).  

Sendo assim, a tecnologia leve se apresenta como uma ferramenta importante na 

atuação direta com a mulher que vivencia o ciclo gravídico-puerperal, a partir do vínculo e a 

apropriação de materiais educativos que subsidiam a relação.  

Vale ressaltar que os materiais educativos fazem com que o ensino-aprendizagem se 

torne efetivo, com interações mediadas por um locutor (enfermeiro), usuária (mulher) e 

família (FARIAS et. al., 2018). No entanto, é necessário que o mesmo seja atrativo, acessível 

e claro, significativo e adepto à realidade do leitor, não devendo somente transmitir 

informações, mas sim, estimular a reflexão e facilitar a instrumentalização para o cuidar 

(DALMOLIN et. al., 2016). 

OBJETIVOS 

Este trabalho objetivou estruturar material educativo sobre Aleitamento Materno e 

Pós-parto para atuação com puérperas em uma maternidade escola nos Campos Gerais, bem 

como, aplicar e avaliar o material educativo sobre Pós-Parto em uma maternidade escola com 

puérperas e especialistas em âmbito primário, secundário e terciário, segundo critérios de 

Pasquali. 

METODOLOGIA 

Estudo quantitativo e social, com caráter dialético, uma vez que é uma atividade que 

busca soluções para problemas do cotidiano, descobrindo conhecimento novo, compreensão e, 

se possível, a intervenção na realidade (MATOS et. al., 2019).  

O material educativo sobre Pós-Parto foi elaborado com intuito de sanar as dúvidas 

das puérperas, a partir da atuação direta pelo projeto Consulta de Enfermagem no Pré-Natal e 

Pós-Parto (CEPP), que aborda assuntos como: o que é puerpério? É normal sentir cólica? O 

que é o sangramento puerperal, dieta, mitos e verdades, Manobra de Heimlich, Aleitamento 
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Materno, composição do leite materno, problemas para amamentar e quando procurar ajuda 

médica. 

Sendo assim, a coleta ocorreu nos meses de março e abril de 2019, em uma 

Maternidade referência ao risco habitual e intermediário, na região dos Campos Gerais, no 

qual teve aprovação pela Comissão de Pesquisa do HURCG. 

Foram utilizados dois questionários estruturados visando avaliação do material 

educativo no qual foram construídos mediante os critérios estabelecidos por Pasquali 

(PASQUALI, 2009, CRESTANI; MORAES; SOUZA, 2017), que descreve a teoria da 

elaboração de instrumento de medida de fenômenos subjetivos.  

A análise dos dados aconteceu mediante estatística descritiva, a partir de frequência 

simples/percentual, tendo como base a escala de Likert e, média alvo estimada de 50%. Todos 

os sujeitos da amostra foram convidados e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido de acordo com a resolução 466 de 2012. O estudo tem parecer do Comitê de Ética 

em Pesquisa pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, sob Parecer 3.234.262 de 29 de 

março de 2019. 

RESULTADOS 

Uma breve caracterização da amostra do estudo, começando pelas especialistas, 

totalizando 100% (n=10) do sexo feminino, profissão enfermeiras, sendo: 10% da atenção 

terciária (n=1), 50% da atenção secundária (n=5) e 40% da atenção primária (n=4). Já quanto 

a período de maior atuação no ciclo gravídico-puerperal, destacou o parto e pós-parto, com 

90% (n=9) delas.  

Por sua vez, quanto as puérperas, 80% delas tinham idade entre 20 a 29 anos, bem 

como, 80% delas com o estado civil casadas/relação estável. Já os anos de Escolaridade, 60% 

delas tinham de 6 a 9 anos de estudo, no qual destaca-se o Ensino Fundamental completo com 

40% e 30% Ensino Médio completo 

Todavia, após a estruturação do material educativo, este foi encaminhado às 

especialistas e puérperas para apropriação e avaliação, no qual obteve-se os dados conforme 

critérios de Pasquali segundo Tabela 1 abaixo. 

Tabela 1 – Avaliação do Material Educativo segundo critérios de Pasquali (2010) e Likert – Especialistas. Cepp 

2019. 

Critérios        Questões Afirmativas  

  CT CP D 

N % N % N % 
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Interatividade 1.O conteúdo está adequado. 9 90 1 10 0 0 

2. Favorece o processo educativo 10 100 0 0 0 0 

3. Possibilita entendimento do conteúdo. 8 80 2 20 0 0 

4. Fornece autonomia ao usuário em relação à 

sua apresentação. 

9 90 1 10 0 0 

Objetivos 5. Estimula aprendizagem sobre conteúdo 

abordado. 

10 100 0 0 0 0 

6. Estimula aprendizagem de novos conceitos. 90 90 1 10 0 0 

7. Permite buscar informações sem 

dificuldades.  

9 90 1 10 0 0 

8. Possui estratégia de apresentação atrativa. 9 90 1 10 0 0 

Relevância e 

Eficácia  

9. Disponibiliza fácil utilização. 9 90 1 10 0 0 

10. Desperta interesse para utilizá-lo. 10 100 0 0 0 0 

11. Estimula mudança de 

comportamento/autonomia. 

8 80 2 20 0 0 

12. Reproduz o conteúdo abordado em 

diferentes fases do pós-parto. 

9 100 1 10 0 0 

Clareza 13. Apresenta informações de modo simples. 9 90 1 10 0 0 

14. Permite refletir sobre o conteúdo 

apresentado. 

10 100 0 0 0 0 

Fonte: Dados da pesquisadora mediante banco de dados do projeto CEPP. Legenda: CP: Concordo Parcialmente, 

CT: Concordo Totalmente e D: Discordo. 

Ressalta-se que todos os critérios superaram a média alvo de 50%, ficando entre 80 a 

100% CT. Nos critérios Interatividade e Relevância/Eficácia destacam-se os que alcançaram 

80% CT, “Possibilita entendimento do conteúdo” e “Estimula mudança de 

comportamento/autonomia materna, sendo os demais 20% de especialistas, avaliaram com CP 

tais critérios frente ao Material Educativo. Isso indica que para a visão das enfermeiras 

especialistas em Saúde da Mulher/Obstetrícia, o folder educativo conseguiu atingir seus 

objetivos, no qual o mesmo poderá contribuir com o aprendizado de puérperas frente ao 

período vivido de maneira clara, numa linguagem acessível. 

Já no olhar das puérperas (Tabela 2 abaixo), todos os critérios superaram também a 

média alvo de 50%, ficando entre 80 a 100% CT. Somente a afirmativa “Apresenta 

informações de modo simples” atingiu 80% de CT e demais 20% com CP. Sendo assim, com 

um índice de concordância total satisfatório, pode-se indicar que o material educativo 

proposto é uma ferramenta eficaz no processo ensino (enfermeiro) e aprendizagem 

(puérperas) a partir da educação em saúde desenvolvida sobre o Pós-parto e aleitamento 

materno. 

Tabela 2 – Avaliação do Material Educativo segundo critérios de Pasquali (2010) - Puérperas. Cepp 2019. 

Critérios        Questões Afirmativas  

  CT CP D 

N % N % N % 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade B: “Apresentação de produto” 

5 

Objetivos 1. O conteúdo abordado tem relação no seu dia a 

dia. 

9 90 1 10 0 0 

2. Esclarece as dúvidas sobre o conteúdo 

abordado. 

10 100 0 0 0 0 

3. Estimula aprendizagem sobre o conteúdo 

abordado. 

10 100 0 0 0 0 

Clareza 4. Apresenta informações necessárias para 

compreensão do tema pós-parto e aleitamento. 

9 90 1 10 0 0 

5. As ilustrações contidas no panfleto educativo 

são de fácil entendimento e possuem uma boa 

coloração. 

9 90 1 10 0 0 

6. Apresenta informações de modo simples. 8 80 2 20 0 0 

Estrutura e 

apresentação 

7. Apresenta conteúdo de forma organizada. 10 100 0 0 0 0 

8. Possui estratégia de apresentação atrativa. 10 100 0 0 0 0 

Interatividade 9. Oferece interação, envolvimento ativo no 

processo educativo. 

10 100 0 0 0 0 

10. Fornece autonomia materna em relação ao 

seu manuseio. 

10 100 0 0 0 0 

Fonte: Dados da pesquisadora mediante banco de dados do projeto CEPP. Legenda: CP: Concordo Parcialmente, 

CT: Concordo Totalmente e D: Discordo. 

FOTO(S) 

Figura 1 – Consulta de Enfermagem no Pós-Parto: Educação em Saúde. Folder Educativo. Cepp. 2019. 

 

Legenda: Capa do folder elaborado e avaliado pelas puérperas e especialistas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este estudo teve como construção o folder educativo, que foi planejado, 

confeccionado e implementado na comunidade. Observou-se que o mesmo facilitou o 

aprendizado das puérperas, público alvo do projeto CEPP e deste estudo, contribuindo na 

construção da autonomia materna.  

Vale ressaltar que ainda a importância da educação em saúde no período pós-parto 

frente às orientações e esclarecimentos na involução do corpo materno e a prática do 

Aleitamento Materno, visando a autonomia da mulher enquanto cuidadora de si e de seu bebê. 

Sendo assim, os profissionais da saúde precisam estar abertos ao uso de novas propostas 

facilitadoras da educação em saúde, aqui destacando o período puerperal, com o uso de Folder 

Educativo, jogos diversos, vídeos, entre outros. 

 Portanto, novos estudos precisam ser realizados, com outros instrumentos facilitadores 

do processo de ensino-aprendizado na prática da educação em saúde, visando identificar as 

potencialidades e limitações, para que os profissionais, aqui destacando os enfermeiros, 

possam exercer seu papel de educadores para a saúde da população. 
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