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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Trata-se de um aplicativo para dispositivos móveis de apoio à coleta domiciliar 
de leite humano, destinado aos profissionais de saúde do BLH, puérperas e nutrizes, 
que será incorporado para uso no BLH do HUCAM da UFES e disponibilizado 
gratuitamente após o registro nos órgãos competentes 

As TICs, especialmente as móveis (tablets, smartphones, etc.) possuem 
diversas ferramentas voltadas para a área da saúde que contribuem para a 
organização de dados e informações, possibilitando o armazenamento, o 
processamento, o acesso em tempo real ou remoto e o compartilhamento dos 
mesmos, seja pelos profissionais de saúde, seja pelo próprio paciente ou usuário 
(MATSUDA et al., 2015). Os aplicativos móveis são utilizados mundialmente e visam 
facilitar o acesso das pessoas à informação e ao conhecimento, sem restrição de 
tempo e espaço (BANOS et al., 2015). É possível acessá-los por meio das “lojas de 
aplicativos”, como Google Play Store, App Store, Android Market, BlackBerry App 
World, Ovi Store, entre outras. Alguns aplicativos são gratuitos e outros pagos. 
Normalmente, são destinados a dispositivos como iPhone, iPad, BlackBerry ou 
Android, mas também podem ser baixados para computadores menos portáteis, como 
laptops ou desktops. Os aplicativos são indicados a facilitar o desempenho de 
atividades do usuário, para diversas finalidades (SILVA; SANTOS, 2014). No estudo em 
questão, o aplicativo foi desenvolvido para facilitar a interatividade entre os profissionais de 
saúde e doadoras de leite humano, contribuindo, assim, para melhor resolutividade 
no serviço de coleta domiciliar de leite humano. 

Devido à especificidade de conhecimento tecnológico exigido na criação de 
aplicativos para dispositivos móveis, foi realizada parceria com a equipe do 
LOOPÒ/UFES. 

O parâmetro geral de construção do aplicativo foi baseado na norma ABNT 
ISO/TR 16982:2014, utilizando software Intel XDK, desenvolvido por meio de um 
processo organizado em ciclos de design iterativos, ou seja, pode-se retornar a 
qualquer etapa anterior sempre que for necessário aprimorar o sistema. 
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Para os cumprimentos dos objetivos apresentados, o referido estudo foi dividido 
em três etapas. 

Primeira etapa: organização da pesquisa 

Para organização da pesquisa foi necessário seguir algumas etapas 
preliminares ao desenvolvimento do aplicativo, sendo elas:  

Seleção dos conteúdos. Foram selecionadas as diretrizes mais recentes do 
Ministério da Saúde do Brasil sobre doação de leite humano, resolução sobre banco 
de leite humano e normas técnicas da rede brasileira de banco de leite humano, 
conforme o Quadro 1. 
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Quadro 1. Diretrizes selecionados para elaboração textual do aplicativo 
Loca

l 
Diretrizes Referência/link	

BRASIL Resolução RDC nº 171, de 
4 de setembro de 2006.		

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Resolução RDC nº 171, de 4 de setembro de 2006. 
Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
Funcionamento de Bancos de Leite Humano. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 5 set. 2006. Link: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/200
6/res0171_04_09_2006.html.  

BRASIL 

Manual Banco de leite 
humano: funcionamento, 
prevenção e controle de 
riscos. Série Tecnologia 
em Serviços de Saúde. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Banco de leite humano: 
funcionamento, prevenção e controle de riscos. 
Brasília, DF: MS; 2008. Link: 
http://www.redeblh.fiocruz.br/media/blhanv2008.pdf. 

Instituto 
Fernandes 
Figueira 
 
BRASIL 

 

Norma Técnica 09.18. 
Doadoras: Triagem, 
Seleção e 
Acompanhamento 
PNQBLH – Programa 
Nacional de Qualidade em 
Bancos de Leite Humano 

FIOCRUZ. Fundação Oswaldo Cruz. Centro de 
Referência Nacional para Bancos de Leite Humano 
(CRNBLH) – Instituto Fernandes Figueira / Fundação 
Oswaldo Cruz / Ministério da Saúde – Programa 
Nacional de Qualidade em Bancos de Leite Humano. 
BLH-IFF/NT- 09.18. Doadoras: Triagem, Seleção e 
Acompanhamento. Link: 
https://rblh.fiocruz.br/sites/rblh.fioruz.br/files/usuario/78
/nt_09.11_doadoras_triagem_selec._acomp-1.pdf. 
Acesso: 29 jun. 2019. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Reunião com áreas envolvidas. Na primeira reunião com a equipe do LOOPÒ 
foi apresentado pela pesquisadora um esboço com a imagem inicial do aplicativo, 
foram discutidos conceitos e definido o uso da metodologia Design Centrado no 
Usuário para desenvolvimento do aplicativo. Realizou-se uma reunião com a 
coordenadora do BLH-HUCAM para apresentação da concepção do aplicativo e 
colher possíveis sugestões de conteúdo para uso no desenvolvimento da tecnologia. 
Nessa reunião, foi sugerido pela coordenadora retirar alguns conteúdos por considerar 
sua execução complexa para doadoras. Por exemplo, sugeriu retirar cadastro 
completo das doadoras que continha local para anexar exames obrigatórios para 
doação de LH e sugeriu deixar somente o cadastro simplificado. Considerando a 
expertise da profissional, suas sugestões foram acatadas. Devido à complexidade e 
uso de tecnologias próprias, vários outros encontros foram necessários com a equipe 
do LOOPÒ, até fase final do estudo. A equipe do LOOPÒrealizou uma visita ao BLH 
do HUCAM, conheceu os fluxos de registro do LH coletado e realizou junto com o 
motorista e o técnico de enfermagem uma rota para coleta de LH no município de 
Vitória.  

Pesquisa com as doadoras. Nessa etapa, foi realizada uma pesquisa com as 
doadoras cadastradas no BLH-HUCAM, com intuito de identificar se possuíam 
celulares compatíveis com a tecnologia desenvolvida e os conteúdos que deveriam 
compor o aplicativo. Nos meses de outubro e novembro de 2018, foi entregue durante 
o serviço de rota, pela equipe de enfermagem, um envelope contendo um formulário 
com cinco questões e uma caneta azul, para todas as doadoras cadastradas, sendo 
um total de 53 doadoras domiciliares. Os envelopes foram recolhidos na semana 
seguinte, sendo devolvidos 28 formulários preenchidos. Após análise dos dados 
(Tabela 1), observou-se que 96% das doadoras possuíam celulares conectados na 
internet, compatíveis para uso da tecnologia proposta no estudo. Além disso, 100% 
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delas mostraram-se dispostas a usar o aplicativo do banco de leite humano, sugerindo 
utilizar para melhor fixação do conteúdo e compreensão das mensagens, ilustrações 
e vídeos. 

Tabela 1. Pesquisa com as doadoras de leite humano 

Perguntas	 N	 Respostas	 Percentual	%	

Você possui smartphone (celulares)? 
27 Sim 96% 

01 Não 4% 

Possui internet no celular? 
27 Sim 96% 

01 Não 4% 

Por onde você acessa a internet? 

15 Somente pelo celular 53% 

12 Celular e computador 43% 

01 Outros (tablete e tv) 4% 

Caso o BLH tivesse um aplicativo sobre 
doação de leite humano você usaria? 

28 Sim 100% 

00 Não  0% 

O que você gostaria que tivesse no 
aplicativo para doação de leite humano? 

28 Conteúdo áudio visual 
(fotos e vídeos) 100% 

07 Conteúdo interativo 9% 

12 
Orientações sobre 
doação de leite humano 
 

16% 

09 
Informativos sobre 
doação de leite humano e 
amamentação 

12% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Segunda etapa: desenvolvimento do aplicativo 

O método geral de desenvolvimento do projeto foi orientado pela norma ABNT 
ISO/TR 16982:2014, organizado com o uso do método Design Centrado no Usuário. 
O design centrado no usuário é uma metodologia que deriva da Interação Humano-
Computador (IHC) e tem foco na experiência de usuário, por isso analisa o que o 
usuário precisa, o contexto de uso de determinado dispositivo e o próprio 
comportamento humano (LOWDERMILK, 2013). Para desenvolver aplicativo, 
diversas linguagens de programação e softwares podem ser utilizadas. Para o 
aplicativo “Cuidar Tech: Doe Leite” foi utilizando ferramentas de desenvolvimentos 
para o sistema operacional Android por ser uma plataforma distribuída gratuita e 
amplamente pela Google. 

O aplicativo foi desenvolvido em quatro fases. 
a) Primeira fase: Definição de requisitos e elaboração da estrutura do aplicativo. 
b) Segunda fase: Geração das alternativas de implementação e prototipagem. 
c) Terceira etapa: Testes. 
d) Quarta fase: Implementação. 
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a) Primeira fase: Definição de requisitos e elaboração da estrutura do 
aplicativo. Após a seleção da literatura para extração do conteúdo do aplicativo, 
realizada na primeira etapa da pesquisa, foi construído pela pesquisadora um 
fluxograma (figura 1), contendo as telas e os tutoriais que foram apresentados e 
entregues à equipe do LOOPÒ para servir de base para construção do mapa 
conceitual. 
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Figura 1. Fluxograma do aplicativo Cudar Tech: 
Doe Leite 
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O mapa conceitual definiu as funcionalidades, os fluxos de interação e a lógica 
de funcionamento do aplicativo. Foi construído pela equipe de design e os autores 
dessa pesquisa (Figura 2). O número de funcionalidades para cada ciclo de 
desenvolvimento foi definido pelas equipes do projeto, levando-se em conta a 
complexidade do requisito e a disponibilidade de recursos humanos e tecnologias 
necessárias para sua implantação. 

 



	

 

	

Fonte:	Dados	da	pesquisa.	

 

 

 

Figura 2. Mapa conceitual do aplicativo Cuidar Tech: 
Doe Leite 



	

Segunda fase: Geração das alternativas de implementação e 
prototipagem. 
Com base no mapa conceitual, foram geradas, pela equipe do LOOPÒ, 
alternativas de implementação e prototipagem, utilizando o software Intel 
XDK (PRESSMAN; MAXIM, 2016) para as funcionalidades do aplicativo 
organizado em ciclos de design interativos, tendo em vista a adoção de 
tecnologias livres e abertas sempre que possível (ABNT, 2014). 
Protótipos funcionais (alpha, beta e pré-lançamento) das funcionalidades 
foram integrados à estrutura geral do aplicativo e site com o objetivo de 
realizar testes reais com os usuários, conforme descrito na terceira fase 
do estudo. 
O aplicativo Cuidar Tech Doe: Leite possui cinco módulos (Perfil, Minhas 
doações, Coleta domiciliar, Informações para doação de leite 
humano, Fale com o banco de leite humano do HUCAM), com telas 
livres para navegação para doadoras cadastradas no banco de leite 
humano e com algumas restrições ao público em geral. 
Na tela inicial do aplicativo “Cuidar Tech: Doe Leite” (Figura 3) apresenta 
as opções de “Entrar como visitante”, “Quero doar” e “Entrar com 
login e senha”. Para acessar ao aplicativo e navegar em todas as telas 
será necessária utilizar senha de acesso, que será disponibilizada pela 
equipe do BLH após aptidão do cadastro de doadora. O login é o primeiro 
nome e o último sobrenome da doadora e a senha o número do cadastro 
de doadora. 
Caso não tenha cadastro poderá acessar clicando no botão “Entrar como 
visitante” e na aba “Quero doar” (Figura 3). 
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Figura 3. Tela inicial do aplicativo Cuidar Tech: Doe Leite.  

	
Fonte:	Dados	da	pesquisa.	

Acessando com login e senha, aparece a tela com menu (Figura 4), 
possibilitando acessar nas telas “Perfil”, “Minhas doações”, “Coleta 
domiciliar”, “Informações para doação de leite humano”, “Fale com o 
banco de leite humano do HUCAM”. O acesso as páginas Perfil, Minhas 
doações e Coleta domiciliar é exclusivo para doadoras cadastradas no banco 
de leite do HUCAM. 

Figura 4. Tela do menu inicial do aplicativo Cuidar Tech: Doe Leite. 

	
Fonte:	Dados	da	pesquisa.	
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Na aba “Perfil” a usuária visualizará seus dados do cadastro, 

agendamento de coleta programada (Figura 5). 

Figura 5. Telas do módulo Perfil do aplicativo Cuidar Tech: Doe Leite. 

	
Fonte:	Dados	da	pesquisa.	

Na aba “Minhas doações” (Figura 4), que é uma página individualizada, 
a doadora poderá visualizar seu histórico de doações (volume doado, 
característica do leite, datas das doações), mensagens do banco de leite 
humano (tipo Gifs) e notificações alertando sobre possíveis falhas no processo 
de coleta, detectadas nas análises do leite. Além disso poderá receber dicas e 
cuidados para preservar a qualidade do leite humano até recolhimento 
domiciliar do produto (Figura 6).  
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Figura 6. Tela Minhas doações do aplicativo Cuidar Tech: Doe Leite.

 
Fonte:	Dados	da	pesquisa.	

Na aba “Coleta domiciliar” a doadora poderá realizar agendamento de 
coleta domiciliar clicando na opção “Agendamento de coleta” (Figura 7). 
Mediante o uso dessa funcionalidade do aplicativo pelas doadoras, acredita-se 
proporcionar mais agilidade no serviço de confirmação da rota, pois substituirá 
ligações telefônicas realizadas pela equipe do banco de leite, que atualmente 
mostra-se pouca efetiva. 
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Figura 7. Tela do módulo Coleta domiciliar: agendamento do Cuidar Tech: Doe 
Leite. 

	
Fonte:	Dados	da	pesquisa.	

Caso não tenha realizado a extração do leite, será possível comunicar 

que deseja visita do banco na próxima semana clicando na opção 

“Cancelamento de coleta” (Figura 8). Funcionalidade importante, pois poderá 

evitar desperdício financeiro ocasionado com gasto de pessoal e combustível 

para realização de visita à casa de doadora sem recolhimento do produto. 
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Figura 8. Tela do módulo Coleta domiciliar: Cancelamento 
de coleta do aplicativo Cuidar Tech: Doe Leite. 

	

	
Fonte:	Dados	da	pesquisa.	

	

Se a doadora desejar deixar de doar leite poderá solicitar desativar o 
cadastro de doadora clicando na opção “Desativar cadastro” (Figura 9). 
Sendo necessário nessa opção informar o motivo do cancelamento de 
cadastro. 
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Figura 9. Tela do módulo Coleta domiciliar: Desativar 
cadastro do Cuidar Tech: Doe Leite. 

 

	
Fonte:	Dados	da	pesquisa.	

 
A aba “Informações para coleta de leite humano” estará disponível 
tanto para usuária cadastrada quanto para visitante. Clicando nessa aba 
aparecerão as opções de “Quem pode doar” (Figura 10), “Materiais 
para coleta” (Figura 11), “Preparação do frasco” (Figura 12), “Passo 
a passo para coleta” (Figura 13), “Massagem nas mamas” (Figura 
14), “Extração do leite” (Figura 15), “Armazenamento do leite” (Figura 
16), “Transporte do leite” (Figura 17). 



	
	

	

Licença Creative Commons: 

 
	

	

17 

Figura 10. Tela módulo informações para doação de leite 
humano: Quem pode doar do Cuidar Tech: Doe Leite. 

 

	
Fonte:	Dados	da	pesquisa.	
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Figura 11. Tela informações para doação de leite humano: 
materiais para coleta do aplicativo Cuidar Tech: Doe Leite. 
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Fonte:	Dados	da	pesquisa.	
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Figura 12. Tela informações para doação de leite humano: 
preparação do frasco do aplicativo Cuidar Tech: Doe 

Leite. 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 13. Tela informações para doação de leite humano: 
passo a passo para coleta do aplicativo Cuidar Tech: Doe 

Leite. 
 

	

	



	
	

	

Licença Creative Commons: 

 
	

	

22 

 
Fonte: Dados da pesquisa.	 	
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Figura 14. Módulo informações para doação de leite humano: 
massagem nas mamas do aplicativo Cuidar Tech: Doe Leite. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 15. Tela informações para doação de leite humano: 
extração do leite do aplicativo Cuidar Tech: Doe Leite. 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 16. Tela módulo informações para doação de leite 

humano: armazenamento do leite do aplicativo Cuidar Tech: 
Doe Leite. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 



	
	

	

Licença Creative Commons: 

 
	

	

26 

Figura 17. Tela módulo informações para doação de leite 
humano: transporte do leite do aplicativo Cuidar Tech: Doe 

Leite. 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Clicando na aba ‘Quero doar’ (Figura 18) a usuária poderá realizar o 
cadastro de doadora simplificado que será analisado pela equipe do BLH-
HUCAM. 
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Figura 18. Tela módulo Quero doar-Cadastro do 
aplicativo Cuidar Tech: Doe Leite. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Clicando na aba Fale com BLH HUCAM (Figura 19) será possível para 
qualquer usuário, independente de ter cadastro. Nessa aba será possível a 
doadora falar diretamente com o banco de leite do HUCAM mediante ao envio 
de mensagens por SMS, e-mail, ou se preferir por telefone. 
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Figura 19. Tela do módulo Fale com BLH – 
HUCAM do aplicativo Cuidar Tech: Doe Leite. 

 

	
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Terceira fase: testes. 
Foram realizados testes pela equipe do LOOPÒ durante o 

desenvolvimento do aplicativo, utilizando o padrão de usabilidade e as 
heurísticas desenvolvidas por Jakob Nielsen (1994), que consistem em 
dez princípios gerais para o desenvolvimento da avaliação: visibilidade do 
sistema; correspondência entre o sistema e o mundo real; controle e 
liberdade do usuário; consistência e padronização; reconhecimento em 
vez de memorização; flexibilidade e eficiência de uso; projeto estético e 
minimalista; prevenção de erros; ajudar os usuários a reconhecerem, 
diagnosticarem e se recuperarem de erros; ajuda e documentação. Com 
base nos estudos do GQS/UFSC, foram incluídas mais três heurísticas 
específicas para a avaliação em dispositivos móveis, a saber: pouca 
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Interação homem/dispositivo; Interação Física e Ergonomia; Legibilidade 
e Layout (KRONE, 2013). 
Inicialmente, os avaliadores receberam um checklist para inspecionar 
todo o sistema e detectar os problemas encontrados informando o local 
de ocorrência. As versões de teste do aplicativo, contendo as 
funcionalidades desenvolvidas a cada ciclo, foram avaliadas também a 
partir de duas estratégias de pesquisa distintas: a) métodos que 
implicam a participação indireta de usuários – avaliação por especialista 
e avaliação por modelos; b) métodos que implicam a participação direta 
de usuários – entrevistas, questionários e avaliação de incidentes 
críticos.  

Quarta fase: implementação.  

Após os resultados dos testes e finalização da tecnologia, o aplicativo será 
disponibilizado para uso do BLH-HUCAM. 

 

Terceira etapa: Avaliação do aplicativo 
Nesta fase da pesquisa, o aplicativo foi avaliado por especialistas 

da área da saúde do BLH, do Espírito Santo, quanto à qualidade do 
artefato, observando os objetivos, estrutura e relevância e pelas doadoras 
de LH do BLH-HUCAM quanto aos aspectos de funcionalidade, 
usabilidade e eficiência. 

As características dos 8 juízes participantes dessa etapa do estudo estão 
descritas na Tabela 3. 
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Tabela 1. Caracterização dos juízes etapa de avaliação. Vitória, ES, Brasil, 
2020 

CARACTERÍSTICAS N % 

Sexo   

Feminino 8 100% 

Masculino - - 

Idade   

31-40 2 25% 

41-50 1 12,5% 

51-60 5 62,5% 

Área de formação 
profissional   

Enfermeiros 6 75% 

Médicos 2 25% 

Qualificação profissional   

Especialização 4 50% 

Mestrado 2 25% 

Doutorado 2 25% 

Tempo de Exercício 
Profissional   

1-10 anos 1 12,5% 

11-20 anos 3 37% 

21-30 anos 2 25% 

31-40 anos 2 25% 

Tempo de experiência com 
BLH   

1-5 anos 2 25% 

6-10 anos 3 37,5% 

11-20 anos 1 12,5% 

21-30 anos 2 25% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Constituindo a terceira etapa deste trabalho, a avaliação do aplicativo 
Cuidar Tech Doe Leite foi realizada no período de 10 a 26 de fevereiro de 2020, 
sendo enviado instrumento para avaliação para quinze juízes, dos seis bancos 
de leite humano do Estado. Obtivemos devolutiva de oito juízes no tempo limite, 
com representatividade de quatro bancos, sendo todos da Grande Vitória. 
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Quanto ao perfil, 100% eram do sexo feminino, 62,5% tinham idade entre 50 e 
60 anos. As áreas de formação foram 75% enfermeiros e 25% médicos. O tempo 
de formação acadêmica foi de 87,5% acima de 10 anos e o tempo de experiência 
no banco de leite humano variou entre 1 a 30 anos, sendo 75% acima de 10 
anos. Em relação à titulação, 50% possuíam especialização, 25% mestrado e 
25% doutorado. Esses profissionais atuavam nos bancos de leite humano 
localizados nos estados do Espírito Santo. 

  



	
	

	

Licença Creative Commons: 

 
	

	

32 

Análise da pertinência do conteúdo por tema ou página apresentada 

Para avaliação do grau de concordância entre os juízes foi utilizado 
o índice de validade de conteúdo (IVC). Inicialmente calculou IVC de cada 
item separadamente utilizando para cálculo a seguinte fórmula: IVC = ∑ 
respostas “1” e “2” / ∑ respostas “1” + “2” + “3”, conforme apresentado na 
tabela 4. Posteriormente somamos todos os IVCs de cada item (20,11) e 
dividimos esse valor pelo número total de itens que são 21, obtendo uma 
média de IVC 0,96. Com esse resultado foi atingido o valor adequado para 
validação do instrumento, que seria IVC igual e superior a 0,8. 

Tabela 2. Validação dos juízes quanto aos objetivos, estrutura e apresentação, 
e relevância do aplicativo, segundo IVC. Vitória, ES, Brasil, 2020 

Itens	avaliativos	 N	 IVC	
1. Objetivos 	 	
1.1. Nome do aplicativo “Doe Leite é adequado. 8	 1.00	
1.2. Contempla o tema proposto (doação de leite humano). 8	 0,88	
1.3. Adequado ao processo de ensino-aprendizagem em relação à 
doação de leite humano. 8	 1.00	

1.4. Esclarece dúvidas sobre doação de leite humano. 8 1.00 
1.5. Proporciona reflexão sobre doação de leite humano. 8 0,75 
1.6. Incentiva a mudança de comportamento 8 0,60 
2. Estrutura/apresentação 	 	
2.1. Apresenta sequência lógica. 8	 1.00	
2.2. Tamanhos dos desenhos estão adequados. 8 1.00 
2.3. Texto com tamanho adequado. 8 1.00 
2.4. Tema atual.  8 1.00 
2.5. Linguagem adequada ao público-alvo. 8 1.00 
2.6. Informações com linguagem claras e objetivas. 8 1.00 
2.7. Linguagem interativa, permitindo envolvimento ativo no processo 
educativo sobre doação de leite humano. 

8 
 

0,88 

2.8. Informações cientificamente corretas em relação à doação de leite 
humano. 8	 1.00	

2.9. Informações necessárias para doação de leite humano. 8 1.00 
2.10. Ilustrações (imagens e vídeos) são claras e transmitem facilidade 
de compreensão. 8	 1.00	

3. Relevância 	 	
3.1. Estimula o aprendizado  8	 1.00	
3.2. Adequado ao público alvo.  8 1.00 
3.3. Desperta interesse pelo tema doação de leite humano. 8 1.00 
3.4. Figuras/ desenhos/vídeos ajudam a entender o que está escrito. 8 1.00 
3.5. Telas do aplicativo são atraentes e chamaram sua atenção 8 1.00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os itens 1.1 a 1.6 da Tabela 4 avaliaram os objetivos do APP, referem-se 
aos propósitos, metas ou finalidades que se deseja atingir com o uso da 
ferramenta tecnológica. Observamos que dos seis (6) itens desse bloco, apenas 
dois (2) não apresentaram resultados satisfatórios. Apesar de avaliação 
insatisfatória para os itens 1.5 “Proporciona reflexão sobre doação de leite 
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humano” IVC 0,75 e 1.6 “Incentiva a mudança de comportamento” IVC 0,60, 
houve poucas sugestões para mudança, apenas no item 1.5 que a juíza 4 
sugeriu alteração “Sugiro informações breves sobre o uso do leite humano do 
BLH” (Tabela 4). O item 1.3-“Adequado ao processo de ensino-aprendizagem 
em relação à doação de leite humano” a juíza quatro refere que: “Para mim um 
aplicativo não tem objetivo claro para o processo de ensino-aprendizagem, tem 
uma aplicação mais voltada ao processo de comunicação”. Mas, foi encontrado 
na literatura, que os aplicativos móveis são novas fontes de informações, sendo 
amplamente utilizadas por indivíduos conectados à tecnologia, não somente 
para comunicação e interação, mas também em um contexto educacional, 
inovando o esquema de ensino-aprendizagem (MOSA; YOO; SHEETS, 2012; 
OLIVEIRA; ALENCAR, 2017). A enfermagem tem acompanhado essa era da 
inovação por meio de experiências com a criação de materiais educativos e a 
utilização de ambientes virtuais de aprendizagem (BRITO, 2018). Então, 
acredita-se que o aplicativo “Cuidar Tech: Doe leite” sirva também para função 
de ensino aprendizagem em relação à doação de leite humano. 

Os itens 2.1 a 2.10 da tabela 3 avaliaram a estrutura e apresentação, que 
engloba a organização, estratégia, coerência e suficiência. Nesse bloco o IVC 
variou de 0,88 a 1.00. O item 2.8 “informações cientificamente corretas em 
relação à doação de leite humano”, que obteve IVC de 1.00, mais foi sugerido 
alterações pela juíza 2 e juíza 3 (Tabela 5), apontado divergência desse item em 
relação à literatura. 

No Bloco três da Tabela 4, itens 3.1 a 3.5 avaliaram a relevância da 
tecnologia, incluindo significância, impacto, motivação e interesse. Os IVCs 
alcançados foram de de1.00. No item 3.3 “Desperta interesse pelo tema doação 
de leite humano” foi sugerido pela juíza 4 acrescentar informações breves sobre 
o destino do leite humano de doadoras como forma de aumentar interesse pela 
temática. Pretende-se, em outro momento, acrescentar mais funções ao 
aplicativo, sendo uma ótima oportunidade para estudos posteriores e 
acolhimento das sugestões dos especialistas. 

Embora a metodologia utilizada para cálculo do IVC seja para avaliar o 
instrumento como um todo e não separadamente, os itens considerados 
inadequados pelos especialistas são extremamente relevantes, sendo assim, 
em alguns casos as sugestões foram acatadas (Tabela 5) realizando ajustes 
com adequações dos conteúdos, não sendo necessária nova validação, pois o 
IVC geral alcançado foi de 0,96. 

Quadro 1. Sugestões dos juízes e análise das pesquisadoras acerca do 
aplicativo 
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1.Objetivos		 	 Sugestão	 Análise	das	
pesquisadoras	

Item 1.1. Com relação ao 
nome do aplicativo “Cuidar 
Tech Doe Leite”. 

J1-“Sugiro Doe Leite Humano” 
J3-“Sugiro colocar Como Doar Leite Humano” 
J4- “Poderia rever o tempo verbal. O verbo no 
Imperativo sugere uma ordem” 

Não Acatado 

Item 1.3. Adequado ao processo de 
ensino-aprendizagem em relação à 
doação de leite humano. 

J4-“Para mim um aplicativo não tem objetivo claro para o 
processo de ensino-aprendizagem. Tem uma aplicação 
mais voltada ao processo de comunicação”. 

Não Aplica 

Item 1.5. Proporciona reflexão sobre 
doação de leite humano. 

J4-“Sugiro informações breves sobre o uso do leite 
humano do BLH”. 

Acatado 
Contemplado 
na aba minhas 
doações. 

 2.Estrutura/apresentação  Sugestão Análise das 
pesquisadoras 

Item 2.5. Linguagem adequada ao 
público-alvo. 

J4 -“Evitar uso de frases de uso comum dos 
profissionais da área da saúde”. Acatado 

Item 2.6. Informações com 
linguagem claras e objetivas. 

J4-“No item “informações para doação de LH” algumas 
frases podem ser incompreensíveis para público leigo”. Acatado 

Item 2.7. Linguagem interativa, 
permitindo envolvimento ativo no 
processo educativo sobre doação de 
leite humano. 

J4-“Não se aplica” Não Aplica 

Item 2.8. informações cientificamente 
corretas em relação à doação de 
leite humano. 

J3- “Usaria o termo informações abrangentes”. 
J2- “informações para doação de leite item 18 validade 
de coleta é de dez dias informação errada (sugiro 
refazer a informação)”. 

Acatado 

Item 2.9. Informações necessárias 
para doação de leite humano. 

J1-“Na aba quem pode doar sugiro mudar o quinto 
parágrafo e reescrever para: a doadora não pode ingerir 
bebida alcoólica e não pode usar drogas ilícitas”. 
J1-Na aba informações para doação de leite humano, na 
ilustração do frasco de leite, item 14, a etiqueta deveria 
estar marcado rota, risco de induzir a doadora a marcar 
exclusivo” 
J3-“Na tela “Quem pode doar” sugiro acrescentar que a 
doadora precisa estar amamentando seu filho e 
apresentar excesso de leite” 
J8-“A aba "Quem pode doar" está correta e estou 
gostando muito do aplicativo. Talvez fosse possível 
aumentar a informação a respeito do fumo. A doadora 
fumante pode ter seu leite reprovado por flavor 
inadequado”. 
J2- “limpeza da bomba?;No armazenamento erro de 
gramática no item três”. 

J1-Acatado; 
J3-Acatado; 
J8-Não 
acatado; 
J2-acatado. 

3.Relevância Sugestão Análise das 
pesquisadoras 

3.1. Estimula o aprendizado  J4-"Ao aprendizado de como proceder de forma correta 
para doação de leite sim” Não Aplica 

3.3. Desperta interesse pelo tema 
doação de leite humano. 

J4-“Falta informações breves sobre o destino do leite 
humano de doadoras” 

Acatado 
Contemplado 
na aba minhas 
doações 

3.4. Figuras/ desenhos/vídeos 
ajudam a entender o que está 
escrito. 

J8-“Especialmente gostaria de elogiar os esquemas 
de imagem. Muito bons”. Agradecida 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A avaliação pelas três doadoras foi realizada no período de 19 a 23 de março de 
2020, sendo feita avaliação da funcionalidade, usabilidade e eficiência. O valor 
considerado adequado de IVC foi acima de 0.80. 
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Tabela 3. Avaliação das doadoras quanto as características de 
funcionalidade, usabilidade e eficiência do aplicativo, segundo IVC. 

Vitória, ES, Brasil, 2020 
Itens	avaliativos		 N	 IVC	
1. Funcionalidade 	 	
1.1. O aplicativo é preciso na execução de suas funções. 3	 1.00	
1.2. O aplicativo dispõe das funções necessárias para solicitar coleta de 
leite domiciliar, obter informações sobre doação de leite humano e 
realizar cadastro doadora. 

3	 1.00	

1.3. O aplicativo possui segurança de acesso mediante uso de senha. 3	 1.00	
 2. Usabilidade 	 	
2.1. É fácil entender as orientações do aplicativo. 3	 1.00	
2.2. É fácil aprender a usar o aplicativo. 3 1.00 
2.3. É fácil solicitar coleta de leite pelo aplicativo Doe Leite. 3 1.00 
3. Eficiência 	 	
3.1. O tempo de resposta do aplicativo é adequado. 3	 1.00	
3.2. Recursos disponibilizados no aplicativo são adequados. 3 1.00 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

E) TIPO E NATUREZA DA PRODUÇÃO TÉCNICA 

Refere-se ao desenvolvimento de aplicativo para apoio aos profissionais 
de saúde do banco de leite humano e as doadoras, no que concerne à 
organização do serviço de coleta domiciliar de leite humano, denominado 
“Cuidar Tech:Doe Leite”. 
 

F) MEIO DE DIVULGAÇÃO 

O aplicativo “Cuidar Tech Doe Leite” será disponibilizado no provedor da 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), pelo Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem (PPGENF), além da loja virtual do Google 
Play Store. 
 

G) FINALIDADE DO PRODUTO 

Busca auxiliar a equipe de saúde do banco de leite humano no processo 
de gerenciamento do serviço de coleta domiciliar de leite humano e 
melhorar a comunicação e informações com as doadoras de leite.  
 
H) CONTRIBUIÇÕES E POSSÍVEIS IMPACTOS À PRÁTICA 
PROFISSIONAL 
O Cuidar Tech: Doe Leite se apresenta como inovação tecnológica por 
ser o primeiro aplicativo produzido no Brasil com a finalidade de auxiliar a 
equipe de saúde de um banco de leite no processo de gerenciamento do 
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serviço de coleta domiciliar de leite humano. Mediante uso do 
smartphone, o enfermeiro poderá utilizar o aplicativo, permitindo 
acompanhar e gerenciar o serviço denominado rota, permite ainda que a 
equipe de coleta domiciliar de leite tenha uma comunicação mais 
facilitada com as doadoras e, com isso, diminuir as possíveis falhas de 
recolhimento por não encontrar as doadoras em domicílios. Nessa 
perspectiva, permite à equipe de saúde visualizar a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem, materializada em uma ferramenta 
tecnológica em forma de aplicativo móvel que possibilitará: 

a) gerenciar o serviço de rota; 
b) facilitar a comunicação com as doadoras; 
c) melhorar a interatividade entre o Banco de leite humano e doadoras de 

leite; 
d) diminuir as perdas de leite humano por falha no recolhimento domiciliar; 

e 
e) ampliar a oferta do leite humano pasteurizado. 
 

I) REGISTRO DO PRODUTO 

O produto será registrado pelo Instituto de Inovação Tecnológica da 
UFES.	
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