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DESCRIÇÃO DO PRODUTO  
O aplicativo “CuidarTech Amamenta” foi delineado para oferecer ao usuário 
acesso rápido a uma listagem de diagnósticos, resultados e intervenções de 
enfermagem que representam a prática assistencial referente à mulher, à criança 
e à família em processo de amamentação. Além dos enunciados de 
enfermagem, poderá praticar o raciocínio diagnóstico a partir de casos clínicos 
relativos ao fenômeno da amamentação.   

Quanto à logomarca, a letra “A” para representar Amamentação e o “C” em 
formato de cruz, é o logotipo da marca CuidarTech, tecnologias em enfermagem. 
Para utilizar o aplicativo, o usuário deve clicar no ícone “CT Amamenta” presente 
na tela do dispositivo móvel. Aparecerá a tela inicial contendo o nome do 
aplicativo “CuidarTech Amamenta”. Logo em seguida, abrirá a tela de menu de 
navegação (HOME), contendo as opções: “Subconjunto CIPE® de 
amamentação”, “Estudos de caso”, “Sobre a CIPE®”, e “Sobre a Teoria Interativa 
de Amamentação”, “Sobre Subconjuntos CIPE®” e “Créditos” (Figura 1). 

 
Figura 1 - Tela de apresentação do aplicativo. 

 

Aplicativo CuidarTechâAmamenta 
 



	
	

Licença Creative Commons: 

 
	

3 

 
 
A opção “Subconjunto CIPE® de amamentação” oferece uma listagem dos 
diagnósticos de enfermagem distribuídos pelos conceitos da Teoria Interativa de 
Amamentação(26). Ao todo são 50 diagnósticos de enfermagem representativos 
da prática da enfermagem a assistência à amamentação, nos quais 15 estão 
relacionados ao conceito “Condições biológicas da mulher”; 11 nas “Condições 
biológicas da criança”; 08 diagnósticos em “Interação dinâmica mãe-filho”, 06 em 
“Percepção da mulher sobre a amamentação”, 03 em “Papel de Mãe”, 02 em 
“Espaço para amamentar”, 03 em “Sistemas organizacionais de proteção, 
promoção e apoio a amamentação” e 02 em “Tomada de decisão da mulher”. O 
enfermeiro, ao selecionar o diagnóstico de enfermagem, visualiza uma lista de 
possíveis resultados de enfermagem e, caso desejar, poderá clicar em “Ver 
Intervenções”. Ao clicar nesse item, aparecerá uma listagem das intervenções 
de enfermagem pertinentes ao diagnóstico previamente selecionado que 
constituirá a base para o alcance do resultado esperado, conforme pode ser 
observado no exemplo do diagnóstico de enfermagem “Amamentação exclusiva, 
prejudicada” (Figura 2). 

 

Figura 2 - Navegabilidade entre diagnóstico, resultado e intervenções de 
enfermagem, utilizando como exemplo o diagnóstico de enfermagem 
“Amamentação exclusiva, prejudicada”. 
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Na interface “Estudos de caso” o usuário encontrará 10 estudos de casos clínicos 
aplicados diretamente à assistência à mulher, à criança e à família em processo 
de amamentação. Nessa seção, ao final da leitura deverá selecionar o(s) 
diagnóstico(s) de enfermagem que representa(m) com maior exatidão a resposta 
à necessidade do binômio mãe-filho e à sua família. Caso a resposta selecionada 
seja incorreta, o usuário terá dicas dos indicadores clínicos que estão 
relacionados com o caso clínico, como forma de auxiliá-lo na execução do 
raciocínio diagnóstico e terá a opção de tentar novamente. Caso a alternativa 
selecionada for correta, haverá uma breve explicação sobre aquele(s) 
diagnóstico(s) e seus indicadores clínicos e, ainda, aparecerá um ícone para que 
possa prosseguir para o próximo estudo de caso (Figura 3). 

 

Figura 3 - Funcionalidade da opção “Estudos de Caso”. 
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Após a fase de testes, o aplicativo será registrado no Instituto de Inovação 
Tecnológica da UFES. 
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A produção técnica encontra-se em fase de testes, o aplicativo será registrado 
no INPI por meio do Instituto de Inovação Tecnológica da UFES. 

O aplicativo encontra-se em teste pelos estudantes da disciplina de Atenção a 
Saúde da Mulher, Criança e Adolescente do Curso de graduação em 
Enfermagem da UFES. 
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