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RESUMO 

 

A amamentação possui vantagens que são conhecidas e difundidas na sociedade desde os 

tempos mais remotos. Compreende-se que ela pode interferir na qualidade de vida da criança 

e da família e sua ausência pode acarretar problemas emocionais, nutricionais e cognitivos, 

além de estimular a instalação de hábitos de sucção não nutritivos e, consequentemente, o 

estabelecimento de uma má oclusão dentária e de distúrbios no crescimento e 

desenvolvimento orofacial da criança. Neste sentido, o profissional de saúde é importante 

para o estímulo do aleitamento materno, pois pode evitar o desmame precoce e contribuir para 

melhorar as condições de saúde da criança. Pensando em fomentar a prática da amamentação 

e prevenir a instalação de hábitos bucais deletérios, este estudo teve como objetivo 

desenvolver e validar um website educativo em prol da amamentação e da saúde bucal, 

unindo tecnologia e saúde em benefício da comunidade. Tratou-se de um estudo 

metodológico, que utilizou para o desenvolvimento do website o Modelo de Desenvolvimento 

de Material Educativo Digital, proposto por Falkembach (2005), composto por cinco fases: 

análise e planejamento, modelagem, implementação, avaliação e distribuição. Sendo assim, 

foi construído o website “Amor Além do Seio” que apresentou as seguintes seções e 

subseções: Início, Amamentação (amamentação e seus benefícios, possíveis dificuldades), 

Saúde Bucal (saúde bucal e amamentação, hábitos deletérios, má oclusão, orientações e 

higiene oral) e Saiba Mais. A etapa de validação foi realizada por meio da coleta de dados 

com seis juízes de conteúdo e três de aparência. Os resultados foram avaliados de acordo o 

Índice de Validade de Conteúdo (IVC), tendo como ponto de corte de 0,80. O website 

apresentou IVC de conteúdo de 0,95 e IVC de aparência de 0,90, sendo considerado aprovado 

pelos juízes. Diante das sugestões e contribuições, oriundas do processo de validação, o 

website sofreu alterações, a fim de torná-lo mais atrativo e de fácil navegação. Conclui-se que 

o website educativo “Amor Além do Seio” torna-se um meio de difusão de conhecimentos no 

tocante à amamentação e sua relação com o desenvolvimento orofacial da criança, 

estimulando práticas mais saudáveis junto ao trinômio mãe-criança-família, de forma lúdica, 

pedagógica e interativa. Ademais, este material educativo, confiável e válido, estende o raio 

de ação da Estratégia Saúde da Família, ampliando o papel do cirurgião-dentista na área de 

educação em saúde e de educação permanente. 

Palavras-chave: Aleitamento Materno. Má Oclusão. Promoção da Saúde. Educação em 

Saúde. Internet. 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

Breastfeeding has advantages that have been acknowledged and disseminated throughout 

society since ancient times. It is known that it can interfere in children's quality of life and 

their family, and its absence may result in emotional, nutritional and cognitive problems, and 

generate the installation of a dental malocclusion, and thus, disturbances in growth and child 

orofacial development. In this sense, the health professional is of great importance towards 

the stimulus of breastfeeding, by avoiding precocious weaning and helping to improve the 

child's health. Thinking of promoting breastfeeding and preventing the installation of 

deleterious oral  habits, this study aimed to develop and validate an educational website, 

designed to promote breastfeeding and oral health, combining technology and health for the 

benefit of the population. The work consists in a methodological study which used, to the 

development of the website, the Digital Educational Material Development Model, proposed 

by Falkembach (2005), composed of five stages: analysis and planning, modelling, 

implementation, evaluation and distribution. As follows, the "Love Beyond Breast" website 

was created, presenting the following sections and subsections: Home, Breastfeeding 

(breastfeeding and its benefits, potential difficulties), Oral Health (oral health and 

breastfeeding, deleterious habits, malocclusion, guidelines and oral hygiene) and Learn More. 

The validation process was performed by collecting data from six subject experts and three 

outlook experts. The results were evaluated according  to the Content Validity Index (CVI), 

with the cutoff of 0.80. The website presented a subject CVI of 0.95 and an outlook CVI of 

0.90, having been considered fit for approval by the experts. In the face of suggestions and 

contributions arising from the validation process, the website has been modified in order to 

make it more engaging and easy to navigate. It was concluded that the educational website 

"Love Beyond Breast" comes to be a way of spreading knowledge on the subject of 

breastfeeding and how it relates to children's orofacial development, stimulating healthier 

practices amidst the mother-child-family trinomial, in a ludic, pedagogical and interactive 

manner. Furthermore, this educational, reliable and valid material, widens the range of action 

of the Family Health Strategy, broadening dental surgeons role in health and permanent 

education. 

Keywords: Breastfeeding. Malocclusion. Health Promotion. Health Education. Internet. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualizando o objeto de estudo   

 

O período da amamentação é uma das fases mais significativas da relação mãe-

bebê, é onde se constrói as bases necessárias para o crescimento e desenvolvimento da 

criança, por meio do vínculo, do afeto e do amor ofertado de mãe para filho (BERVIAN; 

FONTANA; CAUS, 2008; JOVENTINO et al., 2011).  

A amamentação possui inúmeras vantagens tanto para a criança, quanto para a 

mãe e a família. No tocante à criança, o aleitamento materno é uma verdadeira fonte de 

vitaminas, evita mortes infantis, infecções neonatais, diarreias e infecções respiratórias, além 

de diminuir o risco de alergias, reduzir a mortalidade neonatal e diminuir o risco de a criança 

desenvolver hipertensão, colesterol alto e diabetes. Outros benefícios do leite materno para a 

criança é a redução da chance de obesidade, a prevenção da desnutrição e a promoção de uma 

melhor nutrição. Dessa forma, a amamentação gera um bom desenvolvimento da inteligência, 

dos músculos da face e dos dentes, bem como influencia no desenvolvimento cognitivo da 

criança (CLAVANO, 1982; MARCONDES, 2002; OMS, 2002; UNICEF, 2007; AMORIM; 

ANDRADE, 2009; BRASIL, 2015; VICTORA et al., 2015).  

Quanto aos benefícios para as mães, o aleitamento materno favorece o vínculo 

com o bebê, promove a involução uterina e facilita o retorno do corpo materno à sua forma 

original mais rapidamente, previne contra o câncer de mama e cânceres ovarianos, evita nova 

gravidez e protege de fraturas ósseas por osteoporose e da diabetes tipo 2 (LEVY; 

BÉRTOLO, 2012; BRASIL, 2015). 

Ademais, o leite materno é importante como fonte de economia para a família, 

pois gera um menor custo financeiro em relação à compra de leites, favorece uma melhor 

qualidade de vida das famílias, uma vez que as crianças amamentadas adoecem menos, 

necessitando de menos atendimento médico, hospitalizações e medicamentos, implicando em 

menos faltas ao trabalho dos pais, gerando menos gastos e menos situações de estresse 

(AMORIM; ANDRADE, 2009; BRASIL, 2015). 

Quanto à sustentabilidade do ambiente, tema central da semana nacional de 

aleitamento materno em 2016, compreende-se que o desmame precoce gera impactos no 

planeta, podendo citar o desmatamento para criação de gado leiteiro e seus consequentes 

poluentes, além da utilização de energia, muitas vezes derivada de combustíveis fósseis, para 
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a fabricação de fórmulas infantis, bem como para o transporte dos mesmos, seja por meio de 

trens, aviões, caminhões ou barcos. Outros gastos onerosos utilizados na dieta dos bebês são 

as produções das mamadeiras, bicos, acessórios, latas e seus rótulos, materiais que são muitas 

vezes não reaproveitados (RADFORD, 1991; PALMER, 2009; DAVIES; DAELLENBACH; 

KENSINGTON, 2010; RIEMENSCHNEIDER, 2016). 

Sendo assim, o aleitamento materno caracteriza-se como uma intervenção 

sensível, econômica e eficaz para redução da morbimortalidade infantil, além de permitir um 

impacto positivo na promoção da saúde integral do binômio mãe-filho (BRASIL, 2015). 

As recomendações do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde 

reforçam os benefícios dessa prática na saúde materno-infantil e ressaltam que o aleitamento 

materno deve ser exclusivo até os seis meses de vida da criança (BRASIL, 2012a). O 

aleitamento materno exclusivo, segundo a Organização Mundial de Saúde (2007), é quando a 

única fonte de alimentação de uma criança é o leite materno, sendo ele direto das mamas ou 

ordenhado, sem a introdução de outros líquidos ou sólidos. 

A evidência acerca do aleitamento materno deixa explícita sua importância, não 

apenas para o binômio mãe-bebê, mas para todo o ciclo de vida, compreendendo o amplo 

espectro de situações que se desenvolvem desde os primeiros meses e anos de vida, tais como: 

infecções gastrointestinais, respiratórias e urinárias até o complexo domínio das doenças 

crônicas não transmissíveis, mais comuns na vida adulta, como a prevenção de diabetes e 

linfoma (CAMINHA et al., 2010; LEVY; BÉRTOLO, 2012).  

Diante da importância do Aleitamento Materno Exclusivo (AME) para o bebê, 

para a mãe e para a família, faz-se necessário conhecer numericamente seus indicadores, com 

objetivo de compreender a real situação do aleitamento materno na sociedade. 

 Segundo os dados da II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno no 

Brasil em 2008, a taxa de Aleitamento Materno Exclusivo em menores de seis meses foi de 

41% (BRASIL, 2009b). Já no ano de 2015, de acordo com o Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB), verificou-se um crescimento nesse índice, apresentando uma taxa de 

74%. Percebe-se, por meio desses dados, que está ocorrendo uma maior adesão e, 

consequentemente, uma maior prática do aleitamento materno exclusivo entre os brasileiros. 

Desse modo, realizando um levantamento dos indicadores de Aleitamento 

Materno Exclusivo no estado do Ceará, no período entre 2012 a 2015, por meio do Sistema de 

Informação da Atenção Básica, percebe-se um maior índice em 2012, cerca de 69% das 

crianças eram amamentadas exclusivamente. No ano de 2015, esse indicador demonstra que 
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68% das crianças receberam somente o leite materno. Dessa forma, por meio desses dados, 

verifica-se que a taxa de aleitamento materno exclusivo no estado do Ceará, nos últimos 

quatro anos, não apresenta grandes variações, demonstrando uma taxa média de aleitamento 

materno exclusivo de 68%, sendo considerado um índice abaixo do nacional. 

Já no município de Horizonte/Ceará, cenário de prática da pesquisadora, durante o 

ano de 2013 a taxa de aleitamento materno foi de 66 %, seguida de 72% em 2014 e 70% em 

2015. Realizando uma reflexão acerca do motivo do aumento da taxa de amamentação 

exclusiva no referido município pode-se constatar uma relação com um projeto de apoio ao 

aleitamento materno criado no hospital municipal da cidade, o qual une as Unidades Básicas 

de Saúde e o hospital por meio de um banco de leite com captação do leite materno e doação 

para as mães com dificuldade de amamentar. 

Esse mesmo projeto, além de ser um banco de leite, abrange um trabalho de 

educação em saúde no hospital e nas Unidades Básicas de Saúde, envolvendo gestantes e 

puérperas, com a intenção de divulgar a importância do Aleitamento Materno Exclusivo e 

desmitificar alguns temas acerca da amamentação, além de auxiliar mães com dificuldade de 

amamentar ou de realizar a ordenha, dirimindo possíveis dúvidas.  

Percebe-se então que, com o trabalho intersetorial entre hospital e unidades de 

saúde e com a inserção e responsabilização das Equipes de Saúde da Família no tocante ao 

estímulo da amamentação, houve um aumento dos indicadores referentes ao Aleitamento 

Materno Exclusivo no município de Horizonte/Ceará. 

Dessa forma, compreende-se que as unidades básicas de saúde têm a 

responsabilidade de iniciar estratégias para a diminuição dos fatores de risco responsáveis 

pelo baixo peso da criança ao nascer e isso se dá a partir da melhora da qualidade das 

consultas de pré-natal, das orientações à família e à gestante referente aos cuidados com o 

recém-nascido, do incentivo ao aleitamento materno, da realização de visitas domiciliares e 

do estreitamento da relação profissional/comunidade (ZANI; TONETE; PARADA, 2014). 

Por isso, para que a prática da amamentação seja efetivada, faz-se necessário o 

desenvolvimento de ações educativas junto à gestante e sua família, desde o início do pré-

natal, em que o profissional se torna responsável por favorecer e estimular a participação de 

todos os membros da família durante esse processo (PACHECO; CABRAL, 2011).  

Sabendo que a meta da Estratégia Saúde da Família é promover saúde, prevenir 

doenças, tratar e reabilitar os indivíduos, torna-se essencial ressaltar seu papel na decisão da 

vontade materna de amamentar, partindo do princípio de identificar os problemas ocorridos 
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durante a amamentação, bem como as dificuldades de cada mãe e buscar soluções, além de 

transmitir o conhecimento sobre amamentação (XAVIER; LAMOUNIER; MOULIN, 2005; 

FARIA, 2008). 

Essa transmissão de conhecimento se dá por meio da educação em saúde, que é 

conceituada como uma atividade educativa na qual ocorre o intercâmbio do conhecimento 

entre o saber profissional e o senso comum, em prol do bom senso, com a formação de 

indivíduos conscientes, críticos e criadores. Além disso, a educação em saúde aumenta o 

vínculo profissional-comunidade (CERVERA; PARREIRA; GOULART, 2011).  

À vista disso, o meio utilizado para fornecer informações aos pacientes, 

facilitando a aquisição de conhecimentos e gerando uma melhor qualidade de vida, é a 

tecnologia (RIBEIRO et al., 2004; DODT, 2011). Compreende-se tecnologia como um 

conjunto de saberes relacionados a produtos e materiais que definem terapêuticas e processos 

de trabalho e se constituem em instrumentos para realizar ações na produção da saúde 

(NIETSCHE, 2000).  

Diversas tecnologias podem ser empregadas pelos profissionais com o objetivo de 

promover saúde, por meio de atividades de educação em saúde. Essas tecnologias são 

denominadas de tecnologia dura, quando se utiliza instrumentos e/ou equipamentos 

tecnológicos; tecnologia leve-dura, caracterizada pela utilização de teorias e modelos já 

desenvolvidos e estruturados; e tecnologias leves, nas quais o cuidado está relacionado com o 

vínculo e acolhimento (MERHY, 2002). 

Com relação à utilização de tecnologias no tocante à promoção da amamentação, 

a literatura apresenta várias formas de educação em saúde, tais como: rodas de conversas, 

palestras, oficinas (COSTA et al., 2014), atividades grupais (FONSECA-MACHADO et al., 

2014), uso de vídeos e debates (SANTOS et al., 2013; PRAZERES et al., 2015), álbum 

seriado (DODT et al., 2013), peças anatômicas e folders (SANTOS et al., 2013), literatura de 

cordel (OLIVEIRA; PAGLIUCA; CARVALHO, 2014) e jogo educativo (FONSECA et al., 

2011). Pereira de Queiroz (2011) evidenciou em seu estudo de revisão, sobre ações educativas 

voltadas à promoção da amamentação, que as técnicas utilizadas nessa temática são: 

orientações, palestras, aconselhamento, suporte social e emocional, formação de grupo de 

gestantes e visita domiciliar.  

Nessa perspectiva, é possível constatar que os pais buscam vários tipos de 

informação sobre a saúde e cuidados com seu bebê por meio do computador (BRAZI et al., 

2001; CHOI; STARREN; BAKKEN, 2005) e que o alcance da tecnologia vem crescendo a 
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uma velocidade que não encontra precedentes na história recente (MAIA et al., 2005). 

Verifica-se que ainda existem poucas pesquisas na área de educação em saúde com o uso de 

computadores, envolvendo a tecnologia dura. Apesar dessa defasagem, a literatura evidencia 

que essa forma de aprendizagem pode ajudar o usuário a aumentar suas habilidades de modo 

apropriado em prol da resolução de seus problemas (GÓES et al., 2011).  

 Dessa maneira, o dentista também tem papel fundamental no proceso de 

educação em saúde no tocante ao incentivo da amamentação e à promoção da saúde e 

prevenção de saúde bucal (LIMA, 2011). Isso ocorre visto que a saúde bucal deve ser 

trabalhada para além de sua dimensão técnica do setor odontológico e deve se integrar as 

demais práticas de saúde coletiva, considerando os vários aspectos de vida, e não apenas um 

conjunto de sinais e sintomas restritos à cavidade bucal (OLIVEIRA, 2011). 

A abordagem da saúde bucal na Estratégia Saúde da Família (ESF) como parte do 

cuidado integral à saúde materno-infantil ainda é um grande desafio ao fortalecimento da 

atenção básica, à saúde bucal coletiva e à consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(PRESTES et al., 2013). 

A Política Nacional de Saúde Bucal (2004) aponta a educação em saúde como um 

eixo norteador das ações e os trabalhadores da unidade de saúde têm o desafio de estimular a 

reflexão para uma maior consciência sanitária e autocuidado junto à comunidade, trabalhando 

na perspectiva do emponderamento e da conscientização. 

Apesar das iniciativas para promoção do aleitamento materno, e da vasta literatura 

acerca da importância da amamentação, ainda não se realiza, na prática diária das unidades de 

saúde da família, uma correlação entre a amamentação e a odontologia e seus desdobramentos 

junto ao crescimento e desenvolvimento orofacial da criança. Portanto, faz-se necessário 

discutir e expor a importância da amamentação e sua relação com a saúde oral. 

Primeiramente é preciso conhecer o aparelho estomatognático e as estruturas que 

o compõe. Esse aparelho é definido como uma entidade fisiológica, funcional, perfeitamente 

definida e integrada por um conjunto heterogêneo de órgãos e tecidos, cuja biologia e 

fisiopatologia são absolutamente interdependentes e tem como funções a mastigação, 

deglutição, fonação, expressão e estética facial, além de manter a postura da mandíbula, da 

língua e do osso hióide. Os componentes desse sistema são: os ossos fixos da cabeça, a 

mandíbula, o osso hióide, as clavículas, o esterno, os músculos da mastigação, deglutição, 

expressão facial e posteriores do pescoço, acrescentando, ainda, as articulações dento-

alveolares (periodonto) e temporomandibular (ATM) e seus ligamentos, os sistemas 
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vasculares e nervosos, os dentes, a língua, os lábios, as bochechas e as glândulas salivares 

(FERNANDES NETO, 2006).  

Sendo assim, qualquer alteração numa dessas estruturas orofaciais pode resultar 

num desequilíbrio generalizado e interferirá na qualidade de vida e na saúde infantil 

(TRAWITZKI et al., 2005; ANTUNES et al., 2008).  

Com relação ao aspecto crânio-facial de um recém-nascido, percebe-se uma 

desproporção entre seu crânio e sua face, pois o mesmo apresenta uma face curta e uma 

mandíbula pequena. Com o passar dos anos, ocorre o crescimento de ambos, de forma que o 

desenvolvimento do crânio se deve ao crescimento da massa cefálica. Já a face é desenvolvida 

por meio de estímulos externos, tais como: a amamentação, a respiração e a deglutição. Sendo 

assim, a ordenha no peito é um trabalho muito importante para as estruturas estomatognáticas 

do bebê, pois é no momento da amamentação que seus côndilos e mandíbula são estimulados 

simultaneamente e bilateralmente, devido ao movimento muscular realizado pela criança para 

extrair o alimento, estabelecendo, assim, uma oclusão normal. O mesmo não acontece quando 

o bebê utiliza a mamadeira, pois o esforço realizado é relativamente menor, uma vez que o 

leite sai com maior facilidade (ANDRADE et al., 2014). 

Assim, diversos estudos apontam a associação entre o tipo de aleitamento, a 

presença de hábitos bucais e as más oclusões e confirmam que a chupeta, a mamadeira, a 

respiração predominantemente bucal e a sucção de dedo estão significativamente associadas à 

presença de má oclusão (SADAKYO et al., 2004; FURTADO; VEDOVELLO FILHO, 2007; 

PERES et al., 2007; HEIMER; KATZ; ROSENBLAT, 2008; FERREIRA et al., 2010; 

MASSUIA; CARVALHO; MATSUO, 2011; CASTILHO et al., 2012).  

A má oclusão dentária se caracteriza por um distúrbio na relação maxila e 

mandíbula e possui origem multifatorial. É produzida por uma interação de fatores 

hereditários, congênitos, adquiridos de ordem geral ou local, um exemplo de fatores 

adquiridos locais são os hábitos bucais deletérios (MOYERS, 1991; ALMEIDA et al., 2000). 

Hábito é o costume ou a prática adquirida pela repetição frequente de um mesmo 

ato, que se inicia de forma consciente e posteriormente perpetua-se de modo inconsciente, 

graças ao prazer e satisfação fornecido por eles. Os hábitos bucais geram alterações nos 

padrões musculares e originam deformidades dentárias e esqueléticas (MOYERS, 1991; 

PETRELLI, 1992; AGURTO et al., 1999; BERVIAN; FONTANA; CAUS, 2008; PIRES; 

GIUGLIANI; SILVA, 2012; CORREA et al., 2016).  
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As funções exercidas pelo sistema estomatognático, como a respiração, 

mastigação e deglutição podem ser alteradas ou substituídas por hábitos não fisiológicos, 

denominados deletérios ou parafuncionais (AGURTO et al., 1999). Temos como exemplo de 

hábitos deletérios: a onicofagia ou hábito de roer unhas, o bruxismo, a respiração bucal, a 

interposição lingual, o ato de morder objetos, de morder lábios, de sucção de dedo, de chupeta 

e o uso da mamadeira (VALENÇA et al., 2001; TELLES et al., 2009). Esses hábitos, 

dependendo da sua intensidade, da força empregada e do período de duração são importantes 

fatores na etiologia das más oclusões em crianças (BLACK; KÖVESI; CHUSID, 1990). 

A partir do exposto e da experiência da pesquisadora como cirurgiã-dentista na 

Estratégia Saúde da Família e como especialista em Ortodontia surgiu o interesse pelo tema 

amamentação e sua influência com a instalação de hábitos deletérios, consequentemente, 

alteração da cavidade oral e instauração de problemas físicos e emocionais.  

O despertar da atenção pelo assunto ocorreu durante os atendimentos clínicos e 

atividades coletivas, realizadas no cotidiano do trabalho na Estratégia Saúde da Família, com 

escolas, em que foram detectadas deformidades orais em crianças e instintivamente 

relacionadas com o período de amamentação e a presença de hábitos bucais entre elas. A 

partir dessa experiência, foi possível relacionar, empiricamente, que as crianças as quais 

apresentam pouco tempo de amamentação fizeram uso de hábitos de sucção não nutritivos, 

tais como: dedo, chupeta e/ou mamadeira com o intuito de suprir tanto a carência nutricional, 

quanto emocional, ambos fornecidos durante o ato da amamentação. 

Como consequência dessa vivência, despertou-se alguns questionamentos e 

reflexões da prática da Estratégia Saúde da Família no que se refere à capacidade do 

profissional de saúde em promover educação em saúde.  

Sendo o dentista um profissional da área da saúde capaz de orientar as gestantes e 

as mães acerca da importância do aleitamento do bebê ao seio e, tendo em vista a relevância 

da amamentação para o desenvolvimento orofacial da criança, visto que uma amamentação 

insuficiente pode acarretar na presença de hábitos bucais nocivos e gerar maloclusões 

dentárias (MOIMAZ et al., 2013), surgiu o seguinte questionamento: como contribuir, de 

forma dinâmica e atemporal, para o fortalecimento dos conhecimentos e estímulo das famílias 

acerca da amamentação e prevenção de hábitos de sucção não nutritivos?  

 Baseado nesse pensamento e observando as potencialidades do território, bem 

como a relação com as famílias, surgiu em destaque o acesso a Internet, que tem facilitado a 

comunicação e o aprendizado através desse meio. 
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  Dessa forma, tentando relacionar a educação em saúde com a amamentação e a 

saúde bucal emergiu o interesse em desenvolver um website educativo que abordasse a 

temática da amamentação, com o intuito de promover o aleitamento materno exclusivo e 

evitar o desmame precoce, prevenindo a instalação de hábitos deletérios e o futuro 

desenvolvimento de maloclusões dentárias. 

Por fim, o presente estudo se propôs a desenvolver e validar um website educativo 

para o incentivo da amamentação e prevenção da instalação de hábitos bucais deletérios. O 

desenvolvimento dessa tecnologia educativa pode contribuir para propagar conhecimento 

acerca dos benefícios da amamentação, apresentar aos pais e possíveis interessados a 

importância entre amamentação e prevenção da instalação de hábitos deletérios em crianças, 

estimular o aleitamento materno exclusivo de forma lúdica, pedagógica e interativa 

contribuindo para diminuição das taxas de desmame precoce, dirimindo possíveis dúvidas de 

mães e familiares existentes durante o ato de amamentar, além de fornecer aos profissionais 

de saúde uma tecnologia para o cuidado na atenção primária à saúde no tocante à 

amamentação e à saúde bucal. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral  

 

 Construir e validar uma tecnologia educativa do tipo website para promoção do 

aleitamento materno e prevenção de hábitos bucais deletérios, criando um 

instrumento de educação em saúde para famílias e profissionais de saúde. 

 

2.2 Específicos 

 

 Descrever a elaboração do website para promoção do aleitamento materno e 

prevenção de hábitos bucais deletérios;  

 Validar a aparência e o conteúdo do website educativo com juízes das áreas de 

enfermagem, odontologia e tecnologia.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO  
 

3.1 A amamentação e o desenvolvimento de maloclusões dentárias 

 

A amamentação é o fator inicial de um bom desenvolvimento oral e facial, 

favorecendo a obtenção de uma oclusão dentária normal e, consequentemente, uma futura 

mastigação correta para as crianças (CUJIÑO QUINTERO, 2004; GIMENEZ et al., 2008; 

BRASIL, 2012a). 

O aleitamento materno, além de possuir vantagens nutricionais, imunológicas e 

emocionais fornece também benefícios para o crescimento e desenvolvimento do sistema 

estomatognático (BERVIAN; FONTANA; CAUS, 2008).  Esse sistema é composto por 

estruturas que agem de forma conjunta para desempenhar determinadas funções, tais como: 

fonação, respiração, mastigação e deglutição. Por isso, qualquer alteração numa dessas 

estruturas orofaciais pode resultar em um desequilíbrio generalizado (OKESON, 1998; 

NEIVA et al., 2003). 

Todo o benefício da amamentação que está relacionado com o desenvolvimento 

orofacial da criança perpassa por uma fisiologia a qual envolve a sucção (CASAGRANDE et 

al., 2008). A sucção é a primeira função do sistema estomatognático, a qual oferece para o 

bebê muito mais que a satisfação alimentar, ela acalma a criança e funciona como um 

aparelho ortodôntico natural (PANHOCA; PAFFARO; MELLO, 1999; CARVALHO; SIES, 

2002; BERVIAN; FONTANA; CAUS, 2008). 

Sendo assim, é importante destacar o processo de sucção no seio materno durante 

a amamentação. A partir da trigésima segunda semana de gestação, o feto já apresenta 

reflexos de sucção, estando preparado neurologicamente para a amamentação (WOLFF, 1968; 

CARVALHO, 2003). A fisiologia da sucção envolve desde a sensibilidade do bebê em sentir 

com os lábios o mamilo da mãe até o momento de deglutição do leite materno (DOUGLAS, 

1998). 

Tudo se inicia quando os receptores táteis dos lábios do bebê detectam o bico 

materno e levam os músculos labiais a se contraírem firmemente em torno do mamilo, 

caracterizando um selamento hermético. O colo do mamilo é o primeiro a ser comprimido 

entre as arcadas, a língua se posiciona corretamente dentro da boca e se inicia a ordenha do 

bico do seio (DOUGLAS, 1998; BERVIAN; FONTANA; CAUS, 2008).  
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Após o fechamento hermético entre a boca do bebê e o seio materno e a atuação 

da língua como uma válvula e também como controle da respiração do bebê pelo nariz, ocorre 

o trabalho de ordenha dos músculos mandibulares, os quais se posicionam de maneira 

ligeiramente horizontal, facilitando os movimentos no sentido anteroposterior e extraindo o 

leite para a cavidade bucal de forma sincronizada com a deglutição, fazendo exercício 

muscular e auxiliando o desenvolvimento da mandíbula (GRANVILLE-GARCIA et al., 

2002; JUNQUEIRA, 2005). 

Assim, o retrognatismo mandibular, que os bebês apresentam ao nascer, é 

corrigido posteriormente por meio da sucção, com a intenção de se obter uma correta oclusão 

(TOLLARA et al., 1998; GAVA-SIMIONI et al., 2001).   

Após o movimento de ordenha no seio materno, ocorre o processo de deglutição 

do leite materno. A deglutição pode acontecer em ciclos variáveis, após uma, duas ou três 

sucções, sendo esse ritmo controlado pelo sistema nervoso central.  Quando o leite se acumula 

no dorso da língua, ocorre a elevação do palato mole, de modo que a úvula se projeta no 

sentido da parede posterior da faringe e a superfície superior contata os nódulos linfóides da 

faringe posterior. Por meio desse movimento, o bolo lácteo é orientado para a faringe inferior, 

pelas amígdalas palatinas, encerrando o fluxo da deglutição (DOUGLAS, 1998). 

Assim, percebe-se que durante o aleitamento materno ocorre um intenso trabalho 

muscular realizado, principalmente, pelos músculos pterigóideos mediais e laterais, 

masseteres, temporais, digástrico e milohióideo, levando a uma maturação e posicionamento 

dos mesmos e preparando-os para exercer futuramente uma boa função mastigatória, evitando 

o surgimento de anomalias no sistema estomatognático (VAN DER LAAN, 1995; 

CARVALHO, 1995; NEIVA et al., 2003; MEDEIROS; FERREIRA; FELÍCIO, 2009). 

O estímulo ao aleitamento materno é considerado indispensável nos seis primeiros 

meses de vida das crianças e é a melhor forma de prevenção para o surgimento de atipias no 

sistema estomatognático, pois, por meio dele, a criança aprende a respirar pelo nariz, favorece 

o crescimento ântero-posterior da mandíbula e desenvolve o tônus muscular facial necessário, 

quando da chegada da primeira dentição. Portanto, percebe-se que o aleitamento materno 

propicia o desenvolvimento normal do sistema estomatognático por meio do estímulo de 

todas as estruturas bucais, como lábios, língua, bochechas, ossos e músculos da face, 

favorecendo o correto desenvolvimento da face e da cavidade bucal (NEIVA et al., 2003; 

TRAWITZKI et al., 2005; FERNANDES NETO, 2006; FURTADO; VEDOVELLO, 2007; 

ANTUNES et al., 2008).  
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Diversos estudos relatam a importância do aleitamento materno para o 

desenvolvimento do sistema estomatognático e relacionam a prática da amamentação com a 

prevenção da instalação dos hábitos bucais deletérios, reconhecidos como fatores 

determinantes ao desenvolvimento das más oclusões e do mau posicionamento da língua. 

Dessa forma, a literatura exemplifica essa relação quando relata que a criança que mama no 

peito por mais tempo tem menor possibilidade de utilizar a chupeta e/ou sugar o dedo, quando 

comparada com aquelas que usam mamadeira (FARSI; SALAMA, 1997; SERRA NEGRA; 

PORDEUS; ROCHA JUNIOR, 1997; VALDRIGHI et al., 2004; CARRASCOZA et al., 

2006; MASSUIA, CARVALHO; MATSUO, 2011). 

Assim, constata-se que as crianças amamentadas tendem a não desenvolver 

hábitos bucais deletérios no decorrer de suas vidas em razão de um intenso trabalho muscular 

realizado por meio da sucção do leite materno, o que gera fadiga nos músculos, fazendo com 

que a criança satisfaça seu instinto de sugar, tanto nutricionalmente quanto emocionalmente, e 

não necessite de outro tipo de sucção (como dedo, chupeta ou objetos) (KUDO; 

MARCONDES, 1990; CARVALHO, 1995; MEDEIROS; RODRIGUES, 2001; QUEIROZ et 

al., 2010; FERREIRA et al., 2010).  

A sucção pode ser classificada sob duas formas: nutritiva e não nutritiva. A 

sucção nutritiva é aquela considerada fisiológica, ou seja, fundamental para a sobrevivência 

dos neonatos e lactentes, que instintivamente satisfazem suas necessidades nutricionais 

(CASAGRANDE et al., 2008).  

Já a sucção não nutritiva tem o intuito de suprir outras necessidades que são 

ofertadas durante a amamentação e que proporcionam à criança sensação de calor, bem-estar, 

prazer, segurança e proteção.  Diversos autores conceituam a sucção não nutritiva como sendo 

o hábito de sucção digital, sucção da chupeta, a projeção da língua, a sucção e a mordida do 

lábio, a deglutição atípica, a má postura no sono, a má postura na vigília, a onicofagia e a 

sucção habitual de lápis ou outro objeto. Esses comportamentos são classificados como 

hábitos orais deletérios e, dependendo da intensidade, da frequência e da duração 

comprometem o desenvolvimento do sistema estomatognático, causando a instalação de 

maloclusões dentárias, além de problemas funcionais, estéticos, esqueléticos e impactos 

negativos nos relacionamentos sociais e nas emoções dos envolvidos (LEITE et al., 1999; 

CASAGRANDE et al., 2008; NGOM et al., 2008; ALBUQUERQUE et al., 2010; 

MARQUES; MARANHÃO, 2010; PIRES; GIUGLIANI; SILVA, 2012; BOECK et al., 

2013). 
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Portanto, a má oclusão é uma anomalia no desenvolvimento dos dentes e/ou dos 

arcos dentários, que pode ocorrer tanto na dentição decídua quanto na permanente, e gera 

desde o desconforto estético até agravos funcionais e incapacitações, em casos mais severos, 

podendo provocar impacto social por interferir, negativamente, na qualidade de vida dos 

indivíduos acometidos, dificultando-lhes a interação social e o bem-estar psicológico 

(MOYERS, 1991; ALMEIDA et al., 2000; SABBATINI, 2012; MOURA et al., 2012).  

Muitos estudos apontam a associação entre o tipo de aleitamento, a presença de 

hábitos bucais e as más oclusões (GIMENEZ et al., 2008; ALBUQUERQUE et al., 2010; 

MOIMAZ et al., 2011). Dentre os hábitos bucais mais citados que se relacionam com a má 

oclusão pode-se citar: a sucção do dedo e da chupeta, a mamadeira e a respiração 

predominantemente bucal (ALMEIDA et al., 2000; TOMITA; BIJELA; FRANCO, 2000; 

SADAKYIO et al., 2004; PERES et al., 2007; HEIMER; KATZ; ROSENBLAT, 2008; 

OVSENIK, 2009; MOIMAZ et al., 2011; SABUNCUOGLU, 2013; MOIMAZ et al., 2014).  

Em relação às maloclusões dentárias que os hábitos deletérios podem gerar, 

encontram-se a respiração bucal, a mordida aberta anterior, a mordida cruzada, a 

sobremordida, o apinhamento, o estreitamento da maxila, o aprofundamento do palato, a 

deglutição atípica, entre outros (LEITE et al., 1999; VINHA; 2002; SANTOS NETO et al., 

2009; SANTOS NETO et al., 2012; CORREA et al., 2016). 

Apesar do reconhecimento dos danos que a má oclusão pode causar na vida do 

indivíduo e do conhecimento acerca de sua forma de prevenção, ainda se percebe uma alta 

incidência de casos. Portanto, a má oclusão é a terceira patologia oral mais prevalente no 

mundo, tornando-se um problema de saúde pública mundial (SADAKYO et al., 2004; 

EMMERICH et al., 2004; OLIVEIRA e SHEIHAM, 2004; FURTADO E VEDOVELLO, 

2007; NGOM et al., 2008). 

Estudos realizados no Brasil também demonstram esse alto índice entre a 

população brasileira (BRASIL, 2011; FREITAS et al., 2015).  Percebe-se, por meio do estudo 

Saúde Bucal Brasil (SBBrasil) 2003, realizado pelo Ministério da Saúde, que foram 

encontrados 36,5% de algum grau de má oclusão entre as crianças. Já no estudo SBBrasil 

2010, as más oclusões apresentaram uma prevalência de 69% em crianças com cinco anos de 

idade, representando um aumento expressivo nesses indicadores (BRASIL, 2004b). Com isso, 

constata-se que as más oclusões representam, no Brasil, a terceira prioridade na escala de 

problemas de saúde bucal, ficando atrás somente da cárie e da doença periodontal (BRASIL, 

2011). 
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Neste contexto, observa-se a necessidade de medidas preventivas à ocorrência de 

má oclusão, visto que o conhecimento acerca da prevalência e dos fatores associados à 

presença de hábitos deletérios na população infantil pode se tornar um importante meio de 

prevenção à instalação de futuras más oclusões (GÓES et al., 2013). 

 

3.2 Atuação do Cirurgião-Dentista na Estratégia Saúde da Família: promoção do 

aleitamento materno e da saúde bucal  infantil  

 

O SUS é uma estratégia de consolidação da Reforma Sanitária, que se baseia na 

universalidade e equidade do acesso e tem por objetivo garantir uma saúde integral, 

efetivando a transformação da realidade social (MENICUCCI, 2009; PAIM, 2009; JUNGES, 

2009; SANTOS NETO et al., 2009).  

O SUS é construído em diversos níveis de atenção e tem como ordenadora a 

Atenção Primária em Saúde (APS), sendo representado por meio da Estratégia Saúde da 

Família (MENDES, 2011). A APS é definida como o primeiro acesso a um sistema de saúde, 

em que é oferecido o acolhimento das necessidades e dos problemas dos indivíduos, de forma 

longitudinal e integral, compartilhando características com outros níveis dos sistemas de 

saúde, tais como: responsabilidade pelo acesso, qualidade e custos, prevenção, tratamento e 

reabilitação de doenças e trabalho em equipe (STARFIELD, 2002; HARZHEIM et al., 2016).   

 Esse tipo de atenção vem sofrendo inovações desde os anos de 1990, por meio da 

implantação do Programa Saúde da Família que surgiu com o objetivo de fortalecer o sistema 

de saúde brasileiro. O Programa Saúde da Família (PSF), criado em 1994, é considerado pelo 

Ministério da Saúde como uma Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), com caráter 

organizativo e substitutivo, fazendo frente ao modelo tradicional de assistência primária que 

era baseado em profissionais médicos especialistas (BRASIL, 2001a; ALMEIDA; 

GIOVANELLA, 2008).  

O PSF tem como objetivo incorporar e reafirmar os princípios do SUS e tem 

como características: o caráter substitutivo, a integralidade, a intersetorialidade, a 

hierarquização, a territorialização, o estabelecimento de vínculos com a comunidade e o 

trabalho com equipe multiprofissional (BRASIL, 2000). Sua estruturação se dá a partir da 

Unidade Básica de Saúde da Família (UBASF), que é composta por uma equipe 

multiprofissional (médicos, enfermeiros, dentistas, auxiliares de enfermagem, auxiliares de 

saúde bucal e agentes comunitários de saúde – ACS), responsáveis pelo acompanhamento 
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permanente da saúde de um número determinado de indivíduos e famílias que moram no 

espaço adscrito, possibilitando o estabelecimento de um melhor acolhimento dos usuários e a 

criação de vínculos e de corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população 

(BRASIL, 2004a; JUNQUEIRA, 2008).  

A organização do SUS, a partir da Estratégia Saúde da Família, propõe desafogar 

os hospitais e os grandes centros de saúde, ampliar o acesso a serviços de qualidade na 

atenção primária em saúde, valorizar o profissional de saúde por meio do estímulo e 

capacitação constante e incitar a participação popular e o controle social (RODRIGUES; 

BONFIM, 2010).   

A ESF tem impacto positivo sobre diversas áreas tais como: a mortalidade 

infantil, as internações hospitalares, a qualidade da atenção pré-natal e de puericultura, bem 

como a ampliação do acesso a serviços de saúde para a população. Outras vantagens dessa 

estratégia é a aproximação da saúde junto à população, possibilitando que as famílias recebam 

orientações periódicas a partir de sua própria realidade, tornando possível o diagnóstico 

precoce, com maiores chances de cura, além de permitir a identificação de situações de risco 

(MACINKO et al., 2007; BEZERRA FILHO et al., 2007; AQUINO; OLIVEIRA; 

BARRETO, 2009; RODRIGUES; BONFIM, 2010).   

Após a exposição dos conceitos e vantagens referentes à ESF, faz-se necessário 

compreeender o papel da saúde bucal dentro dela.  A inserção da Saúde Bucal no PSF se deu 

por meio de um marco importante para a Odontologia no SUS que foi a criação da Portaria n° 

1.444, de dezembro de 2000 que estabeleceu incentivo financeiro para a reorganização da 

atenção prestada nos municípios por meio do PSF, propondo em seu artigo 4° que cada 

Equipe de Saúde Bucal (ESB) a ser implantada deveria estar relacionada a duas Equipes de 

Saúde da Família (BRASIL, 2000). 

Apesar de o PSF possuir característica integral, a inserção das equipes de saúde 

bucal nas Unidades de Saúde da Família só ocorreu tardiamente à sua criação, sendo 

regulamentada pela Portaria GM/MS nº. 267, de 06 de março de 2001, a qual ressalta que a 

inclusão da Odontologia no PSF contribui para a construção de um modelo de atenção que 

melhore efetivamente as condições de vida dos brasileiros (NICKEL; LIMA; SILVA, 2008).  

Em junho de 2003, através da Portaria n° 673/GM, ocorreu uma atualização e 

revisão do incentivo financeiro às ações de Saúde Bucal e foi sugerida uma nova relação de 

uma Equipe de Saúde Bucal (ESB) para uma Equipe de Saúde da Família (BRASIL, 2003). 

Com essas mudanças, e com uma presença maior da Saúde Bucal dentro da Estratégia Saúde 
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da Família, ocorreu uma oportunidade de implementar melhorias no processo de trabalho na 

atenção básica (BRASIL, 2000; BRASIL, 2001b). 

Devido às implementações geradas na atenção primária a saúde, o SUS passou a 

requerer uma nova forma de trabalhar e, consequentemente, um novo trabalhador, que 

contemple uma interação comunicativa e que amplie o espectro de funções, superando a 

educação exclusivamente tecnicista (DELUIZ, 1997). 

Com relação à amamentação, compreende-se que esta não é uma prática 

totalmente instintiva no ser humano, muitas vezes ela precisa ser aprendida para proporcionar 

a sua continuidade em tempo apropriado.  Dessa forma, é preciso que este “novo” profissional 

favoreça e estimule a mãe e a família, incentivando-os a participar do processo de 

aprendizado sobre como amamentar o bebê desde o contexto hospitalar, valorizando a 

presença familiar neste momento e fortalecendo o vínculo profissional-família, com objetivo 

de superar as dificuldades encontradas, que podem levar ao sucesso ou ao abandono do 

aleitamento materno (PACHECO; CABRAL, 2011; ROCCI; FERNANDES, 2014).  

Portanto, para que isso ocorra, faz-se necessária uma melhor qualificação por 

parte dos profissionais de saúde atuantes nessa temática, pois profissionais capacitados são 

capazes de reconhecer os grupos de risco e iniciarem medidas de proteção e recuperação o 

quanto antes (OLIVEIRA et al., 2015). 

 Em particular, a equipe de saúde pode incentivar a amamentação e apoiar as 

mães, ajudando-as a iniciá-la precocemente e a adquirir autoconfiança no ato de amamentar. 

O profissional de saúde engajado com as questões do aleitamento materno fornecerá 

informações corretas à nutriz, incentivando práticas seguras, como o fornecimento do leite 

materno sob livre demanda, sem restrições de horários e de acordo com a necessidade da 

criança, contribuindo para a produção do leite e para o fortalecimento do vínculo criado 

durante a amamentação (ABE; FERRARI, 2008; OMS, 2009; SANCHES et al., 2011; 

VARGAS, 2015).   

Sendo assim, para que as recomendações do Ministério da Saúde, a respeito da 

amamentação, sejam eficazes, é imprescindível o comprometimento dos profissionais de 

saúde frente aos aspectos do aleitamento materno, reforçando a ideia da orientação adequada 

e correta durante o pré-natal e puerpério, visto que o acesso à informação adequada influencia 

na decisão de amamentar e na duração do período de amamentação (QUEIROZ, 2008; IDRIS 

et al., 2013; BAPTISTA et al., 2013). 
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Dessa forma, os profissionais do serviço de saúde devem buscar atuar de maneira 

ampla, inclusive nas ações de saúde bucal, baseando sua intervenção na lógica da atenção 

primária, em que a prioridade não seja a doença, mas sim a promoção da saúde (LIMA, 

2011). Por isso, a participação da equipe multidisciplinar no processo de amamentação 

representa uma abordagem ampliada do tema, evidenciando a nutriz em sua totalidade, 

captando as dificuldades que emergem não somente da questão biológica, mas também das 

questões sociais, psicológicas e emocionais, além das demandas que envolvem o processo da 

amamentação. Essa atuação multidisciplinar proporciona qualidade e sucesso no processo do 

aleitamento materno (VARGAS et al., 2016). 

Com isso, os profissionais envolvidos neste processo devem propiciar espaço para 

o esclarecimento de dúvidas e manifestações de sentimentos do cuidador em relação ao bebê, 

implementando a comunicação entre profissional e usuário/família para obter o sucesso da 

amamentação e a redução das taxas de morbidade e mortalidade infantil (BRASIL, 2009a; 

OLIVEIRA et al., 2015). 

Visto que a assistência primária à saúde tem como responsabilidade o 

acompanhamento do binômio mãe-filho, nos primeiros anos de vida, e que as ações 

estratégicas de organização e qualificação dos serviços, bem como de promoção, proteção e 

apoio ao aleitamento materno são importantes para a melhoria da saúde da criança, ressalta-se 

a necessidade de um aprofundamento teórico e prático dos profissionais de saúde, além de 

ações e políticas que estimulem o manejo clínico da amamentação (VARGAS et al., 2016). 

Sendo assim, as equipes do Programa de Saúde da Família devem estar 

capacitadas para acolher precocemente a gestante no programa de pré-natal e as puérperas nas 

consultas de pós-parto, garantindo-lhes orientações apropriadas quanto aos benefícios da 

amamentação para a mãe, a criança, a família e a sociedade, além de organizar reuniões, 

palestras e rotinas que apoiem e promovam o aleitamento materno a fim de prevenir o 

surgimento de problemas e dificuldades relacionados ao processo do aleitamento materno       

(AMORIM; ANDRADE, 2009; VARGAS et al., 2016).  

Mediante a exposição da necessidade de uma atuação multiprofissional 

relacionada à amamentação, faz-se necessário compreender que a saúde bucal está muito além 

do âmbito curativo do consultório odontológico e que ela deve trabalhar com a população no 

sentido de mudar hábitos em busca da manutenção da saúde (RODRIGUES; BONFIM, 

2010). 
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Dessa forma, a saúde bucal é parte integrante e inseparável da saúde geral do 

indivíduo e está diretamente relacionada às condições de alimentação, moradia, trabalho, 

renda, transporte, lazer, acesso aos serviços de saúde e à informação (NARVAI, 2001). 

Nesse sentido, a atenção à gestante é uma das possibilidades de atuação da 

Odontologia e o incentivo à amamentação é um dos instrumentos que o dentista pode usar na 

construção de uma prática voltada para a prevenção em saúde bucal, por meio da prevenção 

da má oclusão, da conscientização dos malefícios causados por bicos e chupetas e qual a 

maneira de usá-los, caso seja indispensável, e das relações entre o aleitamento e o 

desenvolvimento da face do bebê (SOUZA; VALLE; PACHECO, 2006; LIMA, 2011). 

Além disso, é necessário informar e orientar a população a respeito dos benefícios 

da atenção odontológica precoce, para que a criança adquira hábitos saudáveis e de higiene 

desde bebê, alcançando a fase de dentadura permanente com dentes hígidos e com adequado 

desenvolvimento do complexo craniofacial (GALBIATTI; GIMENEZ; MORAES, 2002). 

 

3. 3 Tecnologias da Informação e Comunicação em saúde 

 

A Educação em Saúde origina-se do encontro de duas grandes áreas de 

conhecimento e prática, a educação e a saúde que, via de regra, apresentam objetivos, 

conteúdos e metodologias distintas e próprias a cada uma delas (VENTURI; MOHR, 2013), 

mas que, ao mesmo tempo, convergem para um ponto em comum: tornar o indivíduo capaz de 

escolher inteligentemente seu comportamento com base no conhecimento, no pensamento 

crítico e, assim, assumir o compromisso sobre sua própria saúde, gerando autonomia dos 

indivíduos sobre suas ações (SILVA et al., 2011; MACIEL et al., 2012). 

A educação em saúde requer o desenvolvimento de um pensar crítico e reflexivo, 

por meio da avaliação da realidade, sendo conceituada como um instrumento de 

transformação social, de reformulação de hábitos, aceitação de novos valores e de estímulo à 

criatividade (MACHADO et al., 2007; BRASIL, 2008). Além disso, essa temática, de 

interesse mundial, vem sendo destaque desde a década de 1980, estando entre as atribuições 

da atenção básica, por meio da elaboração de estratégias e ações de promoção à saúde 

(TENÓRIO et al., 2014).  

Em relação à educação em saúde bucal, verifica-se que procedimentos educativos 

e preventivos contribuem para a prevenção e o controle de doenças orais, tais como: a cárie, a 

doença periodontal e a má oclusão (MONTE et al., 2013). Em geral, essas intervenções são 
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realizadas sob forma de palestras, rodas de conversas, atividades lúdicas e ações práticas de 

instrução de higiene oral (TAGLIETTA et al., 2011; REZIN et al., 2013; 

CHANDRASHEKAR et al., 2014). Porém, com a expansão das tecnologias digitais e com a 

facilidade de acesso, foram ampliadas as ações mediadas por computadores e dispositivos 

móveis, tornando as atividades educativas mais interessantes (PINHEIRO, 2015). 

Dessa forma, a expansão da educação em saúde, usando tecnologias da 

informação e comunicação, tem proporcionado quebra de barreiras culturais e geográficas, 

capaz de abranger a todos, garantindo o princípio da universalidade, preconizado pela 

Constituição Federal de 1988. Essa expansão utiliza a Internet como principal fonte de 

transmissão e recepção de informações, tornando-se um meio fundamental para 

descentralização da educação em saúde (CARDOSO, 2013; PINHEIRO, 2015). 

Portanto, compreende-se que a tecnologia renova e amplia a compreensão das 

práticas de saúde, ao mesmo tempo em que, busca a superação do modelo tradicional, 

reforçando e otimizando os benefícios da promoção de saúde, gerando a coprodução de saber 

e a autonomia (GUBERT et al., 2009; TENÓRIO et al., 2014).  

Sendo assim, o material educativo, de cunho tecnológico, objetiva o 

desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos científicos para a construção de produtos 

materiais com a finalidade de provocar intervenções sobre determinada situação prática, 

resultando no produto final desse processo que é o emponderamento do paciente (NIETSCHE 

et al., 2005; RABEHARISOA, 2008).  

Portanto, o surgimento das novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs) transformou o acesso a diferentes conteúdos, eliminando barreiras físicas e temporais, 

possibilitando a transmissão de uma quantidade infinita de mensagens em tempo real a um 

público ilimitado e acelerando o acesso à informação (WEN, 2011; ALMEIDA, 2012).  Além 

disso, o avanço tecnológico e a disseminação da Internet permitiram que as informações se 

tornassem cada vez mais acessíveis a todas as classes sociais e a busca pela informação sobre 

os mais variados assuntos é o que motiva as pessoas, em sua maioria, a utilizarem esta rede 

mundial (MARIN; CUNHA, 2006).  

No Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2012, 83 

milhões de pessoas, com dez anos ou mais, declararam ter acessado à rede mundial de 

computadores nos três meses anteriores à pesquisa, o que corresponde a 49,2% da população 

na faixa de idade. O número representa 5,3 milhões de novos internautas adicionados ao 
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índice registrado na pesquisa anterior (aumento de 6,8%). Diante desse crescimento, a 

Internet vem se configurando como uma importante ferramenta para a educação em saúde, 

mostrando-se bastante promissora frente aos métodos tradicionais empregados.  

Apesar de a Internet ser uma das principais fontes de informação em saúde, ainda 

são pouco exploradas as estratégias que usam as Tecnologias da Informação e Comunicação 

para auxiliar os indivíduos na mudança de comportamentos (BENSLEY et al., 2004).  

As TICs são compreendidas como um conjunto de recursos tecnológicos 

integrados entre si, que proporcionam a automação e comunicação dos processos de negócios, 

serviços públicos, de pesquisa, científicos e de ensino-aprendizagem, por meio das funções de 

hardware, software e telecomunicações. Dessa forma, as TICs são caracterizadas como 

qualquer tecnologia que facilite a coleta, o processamento, o armazenamento e a troca de 

informações por meio da comunicação eletrônica (ABDI, 2010).  

A Tecnologia da Informação e Comunicação se refere não apenas aos 

equipamentos e/ou ferramentas, mas ao conjunto de processos usados em interação entre 

pessoas, que põem em discussão questões individuais, referentes aos interesses e 

subjetividades dos sujeitos, e questões coletivas, relativas aos contextos socioculturais dos 

indivíduos (PORTO, 2006).  

As TICs potencializam o acesso às informações de saúde, melhoram práticas 

educativas existentes e criam novas experiências de ensino-aprendizagem entre profissionais e 

usuários dos serviços de saúde (BASTABLE, 2010). Ademais, possibilitam um acesso amplo 

às informações que servem como elemento de aprendizagem, espaço de socialização, gerador 

de saberes e de conhecimentos científicos (PORTO, 2006).  

Destaca-se também que as TICs são cada vez mais utilizadas na área da saúde e 

fornecem uma oportunidade singular para a promoção de estilos de vida saudáveis e 

valorização de iniciativas de políticas de saúde pública, atingindo simultaneamente um grande 

público, mantendo e até aumentando a capacidade de personalização e adaptação às 

necessidades individuais de saúde (CAMPOS; TEIXEIRA 2004; NAMEN; GALAN; 

CABREIRA, 2007; GUILLÉN et al., 2009). 

Na educação em saúde, a Tecnologia da Informação e Comunicação tem sido 

utilizada para o desenvolvimento de ações de educação permanente e formação em saúde, 

buscando acompanhar a evolução da ciência e da tecnologia, assim como, da velocidade das 

informações no mundo globalizado (BEAL, 2007).  Devido à presença constante dessas novas 

mídias no dia a dia dos cidadãos, os mesmos se habituaram a filtrar informações de acordo 
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com seus interesses e confiabilidade das fontes, levando ao emponderamento dos usuários 

(TOSCHI, 2005).   

Sendo assim, saúde e Tecnologia da Informação e Comunicação são temas bem 

presentes no cotidiano da sociedade atual. E a compreensão do espaço de intersecção dessas 

áreas implica em reconhecer que se trata de um campo multidisciplinar onde ambos os temas 

possuem sua importância para a sociedade e que a interação entre saúde, comunicação e 

educação é responsável por alcançar a promoção da saúde por meio das mídias sociais 

(MINAYO et al., 2005; ALMEIDA, 2012). 

Devido à importância do sucesso do aleitamento materno para o trinômio mãe-

bebê-família, faz-se necessário promover e estimular o aleitamento materno em todas as 

circunstâncias com o objetivo de ampliar o conhecimento das mães sobre o assunto e, 

consequentemente, elevar a prevalência e a duração do aleitamento materno. Dessa forma, 

evidenciando a importância da comunicação em saúde associado a programas educativos em 

prol da amamentação, compreende-se que a tecnologia renova e implementa a compreensão 

das práticas de saúde, ao mesmo tempo que reestrutura os modelos assistenciais que podem 

reforçar e otimizar os potenciais benefícios das práticas de saúde (CICONI; VENANCIO; 

ESCUDER, 2004; FREITAS et al., 2008; FONSECA-MACHADO et al., 2012; INOUE et 

al., 2012). 

 

3.4 Hábitos de sucção não nutritivos e aleitamento materno  

 

Com intuito de realizar a primeira etapa deste estudo, operacionalizou-se uma 

revisão de literatura para identificar a relação entre amamentação e a instalação de má oclusão 

dentária, bem como dos hábitos de sucção não nutritivos. Essa revisão contou com as 

seguintes etapas: identificação do tema a ser pesquisado e seleção da questão norteadora; 

estabelecimento dos critérios para a seleção da amostra; definição das informações a serem 

extraídas dos estudos selecionados e categorização dos estudos; avaliação dos estudos 

incluídos na revisão integrativa e finalmente a interpretação dos resultados. A partir disso, o 

tema identificado para realizar o levantamento da literatura existente foi: a amamentação e sua 

relação com a má oclusão. Posteriormente a definição do tema desenvolveu-se a seguinte 

questão norteadora: Que conhecimento vem sendo produzido na literatura que aborda a 

relação entre amamentação e má oclusão na dentição decídua? 
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O levantamento bibliográfico foi realizado no período de fevereiro a abril de 2016 

em três bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, Pubmed e Cinahl, além de 

órgãos nacionais ligados à Saúde da Criança, tais como: Ministério da Saúde, Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP), Associação Brasileira de Odontopediatria (ABO- 

Odontopediatria) e Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial (ABOR). 

Para o levantamento dos artigos, utilizou-se como critérios de inclusão: os 

Descritores em Ciências da Saúde - DeCS: “Breastfeeding” and “Malocclusion”, artigos 

completos disponíveis eletronicamente nas referidas bases de dados, nos idiomas português, 

inglês ou espanhol, publicados nos últimos cinco anos (2011 a 2016) e que tenham relação 

com a dentição decídua. Como critérios de exclusão, os artigos com ano anterior a 2011, os 

encontrados repetidos em outra base de dados, os que apresentavam somente o resumo, os que 

estavam em outra língua diferente do português, inglês ou espanhol e os que não 

apresentavam relação com dentição decídua e a infância.  

Na busca inicial foram encontrados 92 artigos, sendo 51 na base BVS, 31 na base 

Pubmed e 10 na Cinahl. Dos artigos, por meio da leitura dos resumos disponíveis, excluiu-se 

32 publicações da BVS, 29 do Pubmed e 07 publicações do Cinahl, já que eles apresentavam 

algum critério de exclusão. Destes, restaram 24 artigos, os quais foram lidos na íntegra e que 

responderam à questão norteadora e definiram a amostra final da presente revisão. Em relação 

aos manuais disponibilizados pelos órgãos e instituições ligados à saúde da criança foram 

encontrados 07 materiais que discorrem sobre a amamentação e seu relacionamento com a má 

oclusão e com os hábitos deletérios, sendo todos eles utilizados. 

A coleta de informações dos artigos se deu a partir do preenchimento de um 

quadro que contém as seguintes informações: identificação dos autores, ano de publicação, 

local de realização, fonte de publicação, título do artigo e resultados encontrados.  Já os 

manuais do Ministério da Saúde e das associações foram organizados em quadros com as 

seguintes informações: órgãos e instituições, títulos e resultados encontrados. 

Os artigos foram divididos em dois quadros, sendo o primeiro os de publicações 

internacionais e o segundo de publicações nacionais e foram numerados conforme o ano de 

publicação. As diretrizes das instituições e órgãos responsáveis foram organizadas em um 

terceiro quadro e numeradas por ordem aleatória subsequente. A avaliação crítica dos artigos 

e manuais consistiu na leitura do estudo na íntegra, procurando identificar aspectos relevantes 

que se repetiam ou se destacavam.  
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Em relação à caracterização dos 24 artigos encontrados, estes foram publicados 

após o ano de 2011, sendo 16 de origem brasileira, 1 proveniente da Austrália, 1 de 

Barcelona, 1 da Venezuela, 1 da Índia, 1 do México, 1 da Lituânia e 2 de Cuba. O 

delineamento das pesquisas estudadas foi composto por estudos de coorte, revisão 

sistemática, longitudinal, e uma grande maioria de estudos transversais, sendo encontrado 

tanto retrospectivos, quanto analíticos, descritivos e observacionais. 

No quadro 1, temos as publicações, referentes ao tema, realizadas 

internacionalmente com seus referidos títulos, autores, ano de publicação, local de realização 

da pesquisa e resultados encontrados com esses trabalhos. 

 
Quadro 1 – Publicações internacionais oriundas da revisão de literatura em bases de dados indexadas. Fortaleza, 

CE. Brasil, 2016. 
 

NR Autores 

Ano 

Local de 

realização 

Revista 

 

Título 

 

 

Resultados encontrados 

1 Peres et al., 

2015 

Austrália 

Acta 

Paediatrics 

Effect of breastfeeding 

on malocclusions: a 

systematic review and 

meta-analysis. 

Amamentação prolongada tem um impacto 

positivo sobre a má oclusão, 

independentemente do tipo. 

Os benefícios gerais da amamentação para a 

saúde das crianças e os efeitos combinados 

da amamentação indicam  uma proteção em 

relação às más oclusões.  

2 Lopes-Freire 

et al., 

2015 

Barcelona 

Progress in 

Orthodontics a 

Springer Open 

Journal 

 Exploring the 

association between 

feeding habits, non-

nutritive sucking habits, 

and malocclusions in 

the deciduous dentition. 

Não houve relação significativa entre 

aleitamento materno e má oclusão. 

O aleitamento materno exclusivo reduz o 

risco de adquirir hábitos de sucção não 

nutritivos. 

 

Continua. 
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Quadro 1 – Publicações internacionais oriundas da revisão de literatura em bases de dados indexadas. Fortaleza, 

CE. Brasil, 2016. (Continuação) 

Continua. 

 

 

 

 

 

 

NR Autores 

Ano 

Local de 

realização 

Revista 

 

Título 

 

 

Resultados encontrados 

3 Cardoso et 

al., 

2014 

Venezuela e 

Brasil 

Brazil 

Journal Oral 

Science 

Sucking habits and 

anterior open bite 

among Venezuelan and 

Brazilian Children. 

Crianças  amamentadas por 6 meses ou 

mais teriam menos chances de desenvolver  

má oclusão. 

Amamentação por menos de seis meses 

leva aumento da prevalência de mordida 

aberta anterior. 

4 Agarwal et 

al., 

2014 

India 

Progress in 

Orthodontics 

Association between 

breastfeeding duration, 

non-nutritive sucking 

habits and dental arch 

dimensions in 

deciduous dentition: a 

cross-sectional study. 

Crianças amamentadas por menos de 6 

meses apresentaram maior probabilidade 

de desenvolver hábitos de sucção não 

nutritivos, como sucção de dedo e chupeta. 

Crianças amamentadas por menos de seis 

meses apresentaram maior índice de 

mordida cruzada posterior e de deficiência 

no crescimento transversal dos arcos. 

5 Romagosa et 

al., 

2014 

México 

Medwave 

Factores de riesgo 

asociados a hábitos 

bucales deformantes en 

niños de 5 a 11 años: 

estudio de casos y 

controles. 

Relata experiência negativa da 

amamentação como um fator em potencial 

para o aparecimento de hábitos orais 

deletérios. 
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Quadro 1 – Publicações internacionais oriundas da revisão de literatura em bases de dados indexadas. Fortaleza, 

CE. Brasil, 2016. (Conclusão) 

Fonte: Autoria própria. 

 

NR Autores 

Ano 

Local de 

realização 

Revista 

 

Título 

 

 

Resultados encontrados 

6 Narbutyté,   

Narbutyté e 

Linkevičienė    

 2013 

Lituânia 

Stomatologij

a, Baltic 

dental and 

Maxillofacial 

Journal 

Relationship between 

breastfeeding, bottle-

feeding and 

development of 

malocclusion. 

Um impacto positivo da amamentação tem 

sido indicado para a prevenção do 

desenvolvimento de anomalias dento-

alveolares, especialmente para mordida 

cruzada posterior. 

7 Cepero et al., 

2011 

Cuba 

Mediciego 

Evaluación del tiempo 

de lactancia materna 

como factor de riesgo 

en alteraciones de la 

oclusión dentaria 

temporal. 

O tempo de aleitamento materno menor que 

quatro meses foi considerado um fator de 

risco no desenvolvimento de hábitos de 

sucção não nutritivos e alterações oclusais. 

 

8 González e 

Martínez 

Brito 

 2011  

Cuba 

Revista 

Médica 

Electronica 

Influencia de la 

lactancia materna en el 

micrognatismo 

transversal y los 

hábitos bucales 

deformantes. 

O aleitamento materno é um fator 

importante a se considerar na instalação de 

hábitos bucais deletérios.  

Amamentação por menos de seis meses 

acarreta em maus hábitos bucais. 

A amamentação tem uma influência direta 

no crescimento transversal dos arcos 

dentários. 

Necessidade de práticas preventivas e 

educativas motivando um comportamento 

favorável em relação à amamentação.  
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Após análise dos artigos internacionais e da avaliação criteriosa dos seus 

resultados relacionados à amamentação e à má oclusão na dentição decídua, faz-se necessário 

conhecer acerca do que os estudos científicos brasileiros expõem sobre essa temática. Dessa 

forma, o quadro 2 apresenta as publicações produzidas nacionalmente nas bases de dados 

indexadas, no período de 2011 a 2016. 

 

Quadro 2 – Conhecimento produzido nacionalmente nas bases de dados BVS, Cinahl e Pubmed, no período de 

2011 a 2016. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 

NR Autores 

Ano 

Local de 

realização 

Revista 

 

Título 

 

 

Resultados encontrados 

9 Peres et al., 

2015 

Brasil 

Pediatrics 

 

Exclusive 

Breastfeeding  and Risk 

on Dental Maloccusion. 

 

 

Aleitamento materno exclusivo protege de 

más oclusões dentárias em crianças de 5 anos.  

O efeito protetor da amamentação se anula 

com o  uso de chupetas.  

Propõe incentivar os profissionais de saúde a 

trabalharem em conjunto, com o objetivo de 

promover os benefícios do aleitamento 

materno e reduzir os riscos associados ao uso 

frequente da chupeta. 

10 Freire, Ferrari 

e Percinoto 

2015 

Brasil 

Revista 

Gaúcha de 

Odontologia 

Association between 

maternal breastfeeding 

and the development of 

non- nutritive suck 

habits. 

Aleitamento está associado com hábito de 

sucção não nutritivo.  

Crianças que foram amamentadas por menos 

de seis meses desenvolveram hábitos de 

sucção não nutritiva, na maioria, o uso da 

chupeta. 

11 Guedes et al., 

2015 

Brasil 

BMC 

Pediatrics 

Stomatognathic 

evaluation at five years 

of age in children born 

premature and a term. 

Crianças não amamentadas têm alto risco de 

desenvolver má oclusão. 

Continua. 
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Quadro 2 – Conhecimento produzido nacionalmente nas bases de dados BVS, Cinahl e Pubmed, no período de 

2011 a 2016. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. (Continuação) 

NR Autores 

Ano 

Local de 

realização 

Revista 

 

Título 

 

 

Resultados encontrados 

12 Antunes et al., 

2015 

 Brasil 

UNOPAR 

Científica 

Ciências 

Biológicas e 

da Saúde 

Avaliação da Relação 

Causal entre a Presença 

de Hábitos Bucais 

Deletérios, Tipo de 

Aleitamento e 

Maloclusões em 

Crianças na Dentadura 

Decídua. 

Muitas mães não têm conhecimento da 

influência da amamentação sobre os hábitos 

bucais e a oclusão na dentição decídua. 

Necessidade de realização de trabalho 

educativo sobre amamentação x tempo de 

permanência, evitando desenvolvimento de 

hábitos bucais deletérios e surgimento de 

maloclusões. 

13 Hermont et 

al.,  

2015 

Brasil 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health 

Breastfeeding, Bottle 

Feeding Practices and 

Malocclusion in the 

Primary Dentition: A 

Systematic Review of 

Cohort Studies. 

Os achados revelam uma heterogeneidade 

em relação aos hábitos de alimentação e os 

tipos de má oclusão. 

O autor sugere mais estudos de coorte 

observacionais com dados longitudinais 

sobre hábitos alimentares e má oclusão para 

confirmar esta evidência. 

14 Souza et al., 

2015 

Brasil 

Archives of 

Oral Biology 

Occlusal and facial 

features in Amazon 

indigenous: An insight 

into the role of 

genetics and 

environment in the 

etiology dental 

malocclusion. 

A baixa prevalência de mordida cruzada 

posterior nas populações indígenas 

comparadas às populações urbanas diz 

respeito à amamentação prolongada e uma 

ausência do uso de chupetas nos grupos 

indígenas. 

Continua. 
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Quadro 2 – Conhecimento produzido nacionalmente nas bases de dados BVS, Cinahl e Pubmed, no período de 

2011 a 2016. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. (Continuação) 

NR Autores 

Ano 

Local de 

realização 

Revista 

 

Título 

 

 

Resultados encontrados 

15 Morais, Mota 

e Amorim 

2014 

 Brasil 

Revista 

Brasileira de 

Saúde 

Materno 

Infantil 

Fatores associados à 

incidência de 

maloclusão na 

dentição decídua em 

crianças de uma 

coorte hospitalar 

pública do nordeste 

brasileiro. 

Crianças que não foram amamentadas de 

forma exclusiva ou predominante por 

período igual a quatro meses tiveram um 

risco de maloclusão maior quando 

comparadas com as crianças que mamaram 

de forma exclusiva ou predominante por este 

período. 

16 Moimaz et 

al., 

2014  

Brasil 

BMC Oral 

Health 

Longitudinal study of 

habits leading to 

malocclusion 

development in 

childhood. 

Crianças com baixas taxas de amamentação 

foram mais susceptíveis à sobressaliência e 

mordida aberta. 

 

17 Limeira et 

al., 

2014 

Brasil 

Journal of 

Dentistry for 

Children 

Association between 

Breast-Feeding 

Duration and Posterior 

Crossbites. 

Crianças que não são amamentadas 

apresentam maior prevalência de mordida 

cruzada posterior quando comparadas com 

as que foram amamentadas. 

18 Bueno et al., 

2013  

Brasil 

Dental Press 

Journal 

Orthodontic 

Association of 

breastfeeding, pacifier 

use, breathing pattern 

and malocclusions in 

preschoolers. 

Amamentação contribui para a prevenção de 

sucção não nutritiva, respiração bucal e 

maloclusão. 

 

Continua. 
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Quadro 2 – Conhecimento produzido nacionalmente nas bases de dados BVS, Cinahl e Pubmed, no período de 

2011 a 2016. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. (Continuação) 

NR Autores 

Ano 

Local de 

realização 

Revista 

 

Título 

 

 

Resultados encontrados 

19 Campos et al., 

2013 

Brasil 

Revista de 

Odontologia 

da UNESP 

A má oclusão e sua 

associação com 

variáveis 

socioeconômicas, 

hábitos e cuidados em 

crianças de cinco anos 

de idade. 

Crianças que mamaram por menos de seis 

meses no peito apresentaram maior risco de 

ter má oclusão.  

Políticas públicas de incentivo ao aleitamento 

materno e direcionadas às crianças nos 

primeiros anos de vida são essenciais para a 

redução dos índices de má oclusão. 

20 Moimaz et al., 

2013 

Brasil 

Revista de 

Odontologia 

da Unesp 

A influência da prática 

do aleitamento materno 

na aquisição de hábitos 

de sucção não 

nutritivos e prevenção 

de oclusopatias. 

Foi encontrada associação direta entre a 

presença de oclusopatias e o menor tempo de 

aleitamento materno.  

Associa existência de mordida aberta e 

mordida cruzada anterior com a falta do 

aleitamento materno. 

21 Silva et al., 

2012 

 Brasil 

Breastfeeding 

Medicine 

Duration of 

Breastfeeding and 

Distoclusion in the 

Deciduous Dentition. 

Ressalta que a amamentação proporciona o 

primeiro exercício profilático para incentivar 

a oclusão dentária adequada e desencorajar o 

uso de mamadeira e chupeta. 

22 Massuia e 

Carvalho 

2012 

Brasil 

Revista 

Gaucha de 

Odontologia 

Prevalence and 

associated factors of 

malocclusion in the 

primary dentition. 

A prevalência de má oclusão em crianças  foi 

elevada  e os fatores associados  à má oclusão 

são: presença de hábitos orais, amamentação 

por menos de 3 meses, entre outros. 

Continua. 
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Quadro 2 – Conhecimento produzido nacionalmente nas bases de dados BVS, Cinahl e Pubmed, no período de 

2011 a 2016. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. (Conclusão) 

NR Autores 

Ano 

Local de 

realização 

Revista 

 

Título 

 

 

Resultados encontrados 

23 Massuia, 

Carvalho e 

Matsuo 

 2011  

Brasil 

Pesquisa 

Brasileira em 

Odontopedia- 

tria e Clinica 

Integrada 

Má Oclusão, Hábitos 

Bucais e Aleitamento 

Materno: Estudo de 

Base Populacional em 

um Município de 

Pequeno Porte. 

O aleitamento materno exclusivo por um 

período maior que seis meses é fator de 

proteção à má oclusão na dentição decídua. 

 

24 Romero et 

al., 

2011 

Brasil 

Journal of 

Applied Oral 

Science 

Breastfeeding and non-

nutritive sucking 

patterns related to the 

prevalence of anterior 

open bite in primary 

dentition. 

Crianças não amamentadas apresentam 

maiores chances de ter mordida aberta 

anterior em comparação com aquelas que 

foram amamentadas por períodos superiores a 

12 meses, demonstrando a influência  da 

amamentação sobre a oclusão dentária. 

Fonte: Autoria própria. 

 

O quadro 3 resgata as normas e diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde, 

Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, Associação Internacional de 

Odontopediatria, Associação Latino Americana de Odontopediatria, Associação Brasileira de 

Odontopediatria e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  
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Continua. 

Quadro 3 – Publicações de órgãos e instituições responsáveis ligadas à saúde da criança. Fortaleza, CE. Brasil, 

2016. 

NR 

 

Órgãos e 

Instituições 

  

 

Título 

 

 

Resultados encontrados 

25 ABOR Nacional 

 

Chupar dedo 

ou chupeta 

faz mal? 

 

 

O uso de mamadeiras e chupeta leva o bebê a ter 

dificuldade e desestímulo de mamar no seio 

materno, diminuido a produção de leite e levando 

ao desmame precoce.  

Os hábitos bucais, como chupar chupeta, podem 

levar ao aparecimento de maloclusões. Entretanto, 

nem todo hábito é capaz de causar alteração na 

forma das arcadas dentárias ou na posição 

individual dos dentes. 

26 ABO- Odontopedia- 

tria. 

Associacion 

Latinoamericana de 

Odontopediatria. 

Internacional 

Association of 

Paediatric Dentistry 

Atendimento 

Odontológic

o ao Recém-

Nascido. 

A amamentação no peito promove um exercício 

físico oral que estimula toda a musculatura da 

boca, por meio de um vedamento labial na aréola 

mamária, que promove a pressão necessária para a 

saída do leite e obriga o bebê a respirar pelo nariz. 

Este movimento de pressão e ordenha promove o 

exercício da respiração nasal, posicionamento 

correto da língua e estímulo de crescimento para a 

correta posição das arcadas dentárias.  

Indicam que se evite o uso de chupetas e 

mamadeiras, já que os mesmos não promovem 

esse exercício físico. 

27 ABO- 

Odontopediatria. 

Associacion 

Latinoamericana de 

Odontopediatria. 

Internacional 

Association of 

Paediatric Dentistry. 

Orientações 

aos pais 

sobre 

cuidados 

com a saúde 

bucal dos 

bebês e das 

crianças. 

O leite materno é o alimento completo que contém 

todas as substâncias necessárias ao 

desenvolvimento do bebê, favorece o crescimento, 

protege contra a maioria das infecções e fortalece 

o vínculo afetivo entre mãe e filho.  

Além disso, amamentar estimula o correto 

crescimento e desenvolvimento orofacial, 

contribuindo para a evolução natural da sucção, 

deglutição, respiração, mastigação e fala. 
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Quadro 3 – Publicações de órgãos e instituições responsáveis ligadas à saúde da criança. Fortaleza, CE. Brasil, 

2016. (Continuação) 

NR 

 

Órgãos e 

Instituições 

 

 

Título 

 

Resultados encontrados 

28 ABO – 

Odontopedia- 

Tria 

Uso de 

chupeta. 

O uso de chupetas está associado à necessidade 

de satisfação afetiva e de segurança, que pode ser 

atendida com a prática do aleitamento materno. 

 Crianças amamentadas no peito, por pelo menos 

seis meses, estão menos propensas a 

desenvolverem hábitos de sucção não nutritiva, 

incluindo-se a sucção de chupetas. 

 No caso em que a amamentação natural não 

pode ser realizada e mesmo com a oferta do 

aleitamento materno, as necessidades de sucção 

da criança não estejam satisfeitas, a Associação 

Brasileira de Odontopediatria recomenda o uso 

do bico. 

29 Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária 

– ANVISA 

Requisitos de 

segurança 

sanitária para 

chupetas, 

bicos e 

mamadeiras 

e protetores 

de mamilo. 

O Ministério da Saúde adverte: criança que 

mama no peito não necessita de mamadeira, bico 

ou chupeta.  

O uso de mamadeira, bico ou chupeta prejudica a 

amamentação e, seu uso prolongado, prejudica a 

dentição e a fala da criança. 

Continua. 
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Quadro 3 – Publicações de órgãos e instituições responsáveis ligadas à saúde da criança. Fortaleza, CE. Brasil, 

2016. (Conclusão) 

NR Órgãos e 

Instituições 

 

Título 

 

Resultados encontrados 

30 Ministério da Saúde Caderno da 

Atenção 

Básica à 

Saúde da 

Criança – 

Aleitamento 

Materno e 

Alimentação 

Complement

ar. 

A amamentação promove o equilíbrio da 

musculatura orofacial e o desenvolvimento da 

cavidade bucal favorecendo o adequado 

desenvolvimento das estruturas do sistema 

motor-oral.  

O desmame precoce pode prejudicar as funções 

de mastigação, deglutição, respiração e 

articulação dos sons da fala, ocasionar má 

oclusão dentária e respiração bucal.  

O uso de mamadeiras e chupetas acarretam em 

dificuldades de mamar no peito. 

O uso de chupeta está associado a maior 

ocorrência de candidíase oral, de otite média e de 

alterações no palato. 

31 Ministério da Saúde Caderno de 

Atenção 

Básica – 

Saúde Bucal. 

O aleitamento materno deve ser exclusivo até os 

06 meses de idade e, é importante fator de 

prevenção da má oclusão dentária.  

Os principais fatores que predispõem à má 

oclusão são: sucção de chupeta, dedo, roer unhas, 

entre outros.  

Alerta para o uso racional da chupeta somente 

quando a necessidade de sucção não for satisfeita 

com o aleitamento materno. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A literatura na área evidencia a relação entre a amamentação e a má oclusão 

dentária na dentição decídua. Os estudos relatam a amamentação como promotora do 

equilíbrio da musculatura orofacial e do desenvolvimento da cavidade bucal, favorecendo o 

adequado desenvolvimento das estruturas do sistema motor-oral e ressalta que o desmame 
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precoce pode prejudicar as funções de mastigação, deglutição, respiração e articulação dos 

sons da fala, ocasionar má oclusão dentária e respiração bucal.
21, 27, 30

 

Um grande achado em onze estudos deste levantamento foi que aleitamento 

materno exclusivo protege a criança da má oclusão e que crianças não amamentadas ou 

amamentadas por menos de seis meses apresentam alto risco de desenvolver má oclusão.
1, 3, 6, 

9, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 31
  

Vale destacar que o aleitamento materno está associado a hábitos de sucção não 

nutritivos
2, 5, 8, 10, 14, 18, 22, 28

 e que crianças amamentadas por menos de seis meses têm a 

tendência de desenvolver hábitos de sucção não nutritivos, como o uso da chupeta e 

mamadeiras.
4, 7, 14, 21, 28

 Percebe-se que a criança que mama no peito não necessita de 

mamadeira, bico ou chupeta e que o uso dos mesmos prejudica a amamentação, a dentição e a 

fala da criança.
 29

 

Os principais fatores que originam a má oclusão são: a sucção de chupeta, sucção 

de dedo, roer unhas, entre outros 
25, 31

 e que o uso de mamadeiras e chupeta leva o bebê a ter 

dificuldades em sugar o seio materno e desestimula a amamentação, gerando um desmame 

precoce,
9, 25, 29, 30

 além de não promover nos bebês o movimento de pressão e ordenha da 

amamentação, produzindo o exercício correto da respiração nasal, promovendo o 

posicionamento ideal da língua e estimulando o crescimento das arcadas dentárias.
26

  A 

literatura associa a chupeta à necessidade de satisfação afetiva e segurança
28

 e alerta para que 

a chupeta seja usada quando a necessidade de sucção não for satisfeita com aleitamento 

materno.
28, 31

 

Apesar de dois estudos relatarem que existe uma heterogeneidade acerca da 

relação alimentar e desenvolvimento de má oclusão,
2,13 

outros referenciais teóricos 

fundamentam que o aleitamento materno influencia diretamente no crescimento transversal 

dos arcos.
4, 8

  

Verificou-se ainda que um menor tempo de aleitamento materno aumenta o risco 

da criança de desenvolver sobressaliência,
16

 ou seja, um aumento na distância horizontal entre 

as bordas dos incisivos superiores e inferiores, mordida aberta,
3, 12, 16, 17, 24

 mordida cruzada 

posterior
4, 6, 17 

e mordida cruzada anterior. 
20

 

Como resultado deste levantamento, constata-se que tanto a literatura brasileira 

quanto a internacional apresentam posicionamento semelhantes em relação à amamentação, 

aos hábitos bucais deletérios e à má oclusão. 
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 Apesar disso, ainda se percebe na literatura o desconhecimento dos pais entre a 

relação hábitos deletérios e oclusão,
12

 fazendo-se necessária, assim, a instalação de políticas 

públicas que incentivem o aleitamento materno, promovendo motivação no comportamento 

dos pais em relação à amamentação
8 

e estimulando a participação de profissionais de saúde, 

para que trabalhem em conjunto, com o objetivo de evitar a instalação de hábitos deletérios e, 

consequentemente, diminuir os índices de má oclusão em crianças.
8, 9, 12,19
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Este trabalho é pautado por um estudo metodológico ou de desenvolvimento. 

Segundo Rodrigues (2007), metodologia de desenvolvimento é definida como a construção e 

o desenvolvimento de softwares e outras estratégias tecnológicas implementadas em 

ambientes assistenciais ou educacionais, com objetivo de criar produtos ou serviços.  

Uma pesquisa metodológica envolve o desenvolvimento, avaliação e 

aperfeiçoamento de um instrumento que possa aprimorar uma tecnologia (POLIT; BECK, 

2011). Por meio desse processo de elaboração, desenvolvimento e avaliação cria-se um 

instrumento confiável e que pode ser utilizado, no futuro, por outros pesquisadores 

(LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001).  

Desse modo, este estudo desenvolveu e validou um website educativo intitulado 

Amor Além do Seio. 

 

4.2 Desenvolvimento do material digital 

 

O website em incentivo a amamentação, Amor Além do Seio, foi desenvolvido 

seguindo os preceitos preconizados por Falkembach (2005) onde a autora dispõe que o 

desenvolvimento de um material digital  de qualquer tipo envolve cinco fases, sendo elas: 

análise e planejamento, modelagem, implementação, avaliação e manutenção e, por fim, 

distribuição. Na figura 1, apresenta-se as etapas da pesquisa, bem como suas fases e 

momentos.  

A construção ocorreu no período de fevereiro a junho de 2016, sendo realizadas, 

em seguida, as avaliações pelos juízes nas temáticas relacionadas à amamentação, odontologia 

e tecnologia de informação. Após análise dos juízes, as correções e sugestões foram 

implementadas e resultaram na versão final, em agosto de 2016. 
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Figura 1 – Representação das etapas do desenvolvimento do website Amor Além do Seio, segundo Falkembach 

(2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.2.1 Primeira fase: análise e planejamento  

 

Na fase inicial de análise e planejamento foi realizada a definição do tema, os 

objetivos, o público alvo e os recursos disponíveis (FALKEMBACH, 2005).  

No caso deste estudo, o tema abordado pelo website foi a amamentação, com a 

finalidade de estimular o aleitamento materno exclusivo e prevenir a adoção de hábitos bucais 

deletérios, objetivando a promoção da saúde bucal.  

O desenvolvimento deste material educativo digital teve como público-alvo a 

comunidade em geral com interesse no tema, bem como profissionais de saúde, com uso e 

acesso à Internet, uma vez que esse recurso é fundamental para o alcance dos objetivos de 

aprendizagem.  

Um dos aspectos importantes durante a fase de planejamento foi a definição dos 

objetivos educacionais, visto que eles funcionam como um guia para o design instrucional, 
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além de auxiliar no processo de avaliação entre ensino e aprendizagem (LIMA, 2011). 

Teixeira (2006) relata que só é possível avaliar o sistema de criação após se definir o que se 

espera como resultado do processo de aprendizagem e quais instrumentos a serem utilizados. 

Os objetivos educacionais foram divididos a partir da Taxonomia de Bloom 

(1973) em três domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor. O domínio cognitivo está 

relacionado ao desenvolvimento de habilidades e capacidades intelectuais, ou seja, está 

baseado no conhecimento de informações, ideias e conceitos compreendidos. Os domínios 

afetivos estão ligados aos sentimentos experimentados pelo usuário no processo ensino 

aprendizagem. Já os objetivos psicomotores relatam atividades que exijam coordenação 

neuromuscular de materiais que o indivíduo necessite desenvolver no processo ensino- 

aprendizagem (TEIXEIRA, 2006). 

 Baseados nos três domínios, o website Amor Além do Seio possui os seguintes 

objetivos de aprendizagem junto ao seu público-alvo (Quadro 4). 

 

Quadro 4 – Objetivos de aprendizagem do website Amor Além do Seio. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 

Fonte: Autoria própria. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DO WEBSITE AMOR ALÉM DO SEIO 

Domínio Cognitivo Domínio Afetivo Domínio Psicomotor 

Conhecer os benefícios 

da amamentação para a 

saúde da mulher e do 

bebê. 

Valorizar a importância da 

amamentação. 

Utilizar o website com 

desenvoltura. 

Identificar mitos 

relacionados à 

amamentação. 

Reconhecer a importância 

do leite materno para o 

desenvolvimento e 

crescimento do bebê. 

Executar a amamentação de forma 

correta, levando a um adequado 

desenvolvimento orofacial. 

Compreender a relação 

entre o desmame 

precoce e a instalação 

de problemas bucais. 

Agir com preparo para evitar 

o desmame precoce e 

possível introdução de 

hábitos bucais deletérios. 

Demonstrar habilidades e atitudes 

para a utilização de meios de 

sucção não nutritivos. 

Apontar riscos e 

benefícios do uso de 

chupeta e mamadeira. 

Escolher a melhor forma de 

inserir a chupeta e 

mamadeira junto aos bebês. 
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No tocante à seleção dos recursos disponíveis, os mesmos foram obtidos por meio 

de elementos materiais, financeiros e humanos. Com relação aos recursos humanos, contamos 

com a equipe da Estratégia Saúde da Família, a qual a pesquisadora está inclusa; as gestantes 

e mães que realizam consultas de puericultura em seus filhos, pertencentes à mesma unidade 

de saúde; a própria pesquisadora, que foi responsável pela construção e desenvolvimento do 

website educativo, e, por fim, os avaliadores, que foram chamados de juízes. Os meios 

materiais utilizados foram computadores e Internet. Com relação ao apoio financeiro ficou a 

encargo da própria pesquisadora. 

Para a confecção do website, denominado Amor Além do Seio, foram necessários 

dois momentos:  

1º momento: Ocorreu um levantamento bibliográfico, no período de fevereiro a 

abril de 2016, em três bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde – BVS (Portal de acesso à 

informação científica e técnica em saúde na América Latina e Caribe), Pubmed (Arquivo 

digital produzido pela National Library nos Estados Unidos) e Cinahl (The Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health Literature). Além de órgãos nacionais ligados à Saúde da 

Criança, tais como: Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Associação 

Brasileira de Odontopediatria (ABO-Odontopediatria) e Associação Brasileira de Ortodontia e 

Ortopedia Facial (ABOR). Esse levantamento foi apresentado no capítulo 3.4 do referencial 

teórico deste estudo e teve como título: hábitos de sucção não nutritivos e aleitamento 

materno. 

Para o levantamento dos artigos, utilizou-se os Descritores em Ciências da Saúde 

- DeCS: “Breastfeeding” and “Malocclusion”. A opção pelo uso dos descritores ocorreu 

devido à necessidade de se delimitar o material a ser analisado, facilitando a busca por artigos 

que relacionavam a amamentação e a má oclusão dentária.   

Os critérios utilizados para a seleção da amostra foram: artigos completos 

disponíveis eletronicamente nas referidas bases de dados, nos idiomas português, inglês ou 

espanhol, publicados nos últimos cinco anos (2011 a 2016) e que tenham relação com a 

dentição decídua. Como critérios de exclusão, os artigos repetidos encontrados em outra base, 

os que apresentavam somente o resumo, os que estavam em outra língua diferente do 

português, inglês ou espanhol e os que não apresentavam relação com a dentição decídua e a 

infância.  

A coleta de informações dos artigos se deu a partir do preenchimento de um 

quadro que contém as seguintes informações: identificação dos autores, ano de publicação, 



54 

 

 
 

fonte de localização, título do artigo e resultados encontrados.  Já os manuais do Ministério da 

Saúde e das associações foram organizados em quadros com as seguintes informações: órgãos 

e instituições, títulos e resultados. 

2º momento: Para contribuir com o levantamento do conteúdo, foram realizados 

dois grupos focais com gestantes e mães que procuram o serviço de pré-natal e puericultura na 

cidade de Horizonte, com o intuito de conhecer as experiências e dificuldades que estas 

possuem sobre a temática amamentação e saúde bucal. 

O Grupo focal é uma técnica de pesquisa por meio da qual se reúne uma 

quantidade de pessoas com o objetivo de coletar informações acerca de um determinado tema, 

a partir do diálogo e do debate com e entre os participantes e, sua duração deve ser entre uma 

a duas horas (MINAYO; SOUZA; CONSTANTINO, 2008; SILVA, 2013). 

Neste estudo, foram realizadas duas sessões de grupos focais nos meses de março 

e abril de 2016 com duração mínima de 60 minutos e máxima de 90 minutos com gestantes 

pertencentes à unidade de saúde da pesquisadora e mães, cujos filhos estão em 

acompanhamento nas consultas de puericultura, da referida unidade de saúde. O critério de 

inclusão dos participantes foi: ter interesse e disponibilidade para participar dos encontros. E 

o critério de exclusão: não comparecer ao encontro. 

Cada encontro foi dividido em três momentos: acolhimento, desenvolvimento e 

discussão do tema e finalização com o resumo do assunto (SILVA et al., 2013). Todos os 

encontros tiveram os áudios gravados e anotações no diário de campo. Após os encontros, os 

áudios foram transcritos e analisados baseado na técnica de análise de conteúdo. 

A análise de conteúdo é uma técnica composta por procedimentos sistemáticos e 

tem por objetivo analisar o que foi dito nas entrevistas e/ou observado pelo pesquisador, 

realizando o levantamento de indicadores e permitindo a inferência de conhecimentos 

(BARDIN, 1977; SILVA; FOSSÁ, 2015). A escolha desse método de análise das falas pode 

ser explicada pela necessidade de ultrapassar as incertezas das hipóteses, de compreender os 

significados das falas e de desvelar as relações que se estabelecem além das falas 

propriamente ditas (CAVALCANTE; CALIXTO; PINHEIRO, 2014).  

A primeira oficina foi realizada com as gestantes e teve como tema: 

“Amamentação: E agora?”. Esta oficina teve com objetivo identificar o conhecimento prévio 

das gestantes acerca do tema proposto, além de observar quais as dificuldades e medos que as 

gestantes possuem quanto à amamentação. Durante essa roda de conversa, foi realizado um 

levantamento das experiências exitosas ou não que elas vivenciaram, bem como quais eram as 
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dúvidas que permeavam entre elas no tocante à amamentação de seu bebê e qual a influência 

da amamentação no desenvolvimento orofacial da criança. 

No primeiro momento dessa oficina, foi realizada uma acolhida entre as gestantes 

com a dinâmica de apresentação em forma de um acróstico. Todas as gestantes receberam, na 

entrada da sala, um papel e uma caneta, escreveram seu nome em forma de acróstico e 

colocaram suas percepções acerca de si mesma nesse papel. Após a confecção do acróstico, 

elas se apresentaram para as outras participantes. 

Em um segundo momento, foi realizado o desenvolvimento e discussão do tema 

amamentação. As gestantes foram divididas em grupos e construíram um mural por meio de 

corte de figuras, pincéis e cartazes com a intenção de demonstrar às outras gestantes o 

significado de amamentar para elas. Após a confecção dos cartazes, houve uma discussão na 

roda de conversa sobre o que significa na vida de cada uma delas o ato de amamentar, quais 

as percepções acerca desse tema, quais os medos, angústias, facilidades e outros sentimentos 

envolvidos que podem ser encontrados dentro desse grupo.  

Posteriormente, ao reconhecimento da percepção das gestantes acerca da 

amamentação foi abordado o assunto amamentação e o desenvolvimento orofacial, por meio 

da dinâmica do “repolho”, em que várias perguntas estavam escritas em uma folha e enroladas 

uma após a outra, até formar uma bola. Essa bola foi passada para elas e quando a música 

parava, uma participante desenrolava um papel e fazia a leitura da pergunta. Todas as 

integrantes opinaram e participaram para a construção coletiva da resposta. Nesse momento, 

foram identificados e apontados os conhecimentos das gestantes acerca da relação 

amamentação e saúde bucal, bem como suas dúvidas e dificuldades foram gravadas e 

transcritas e serviram de norte para a criação do website. Posteriormente, ocorreu outro 

encontro com a utilização dessa mesma oficina, porém o público-alvo foi constituído por 

mulheres cujos filhos são acompanhados em consultas de puericultura na unidade de saúde da 

pesquisadora. Outro critério de inclusão adicionado para essas mulheres era ter tido 

experiência prévia com a amamentação.  

O objetivo em realizar os encontros, um com gestantes e outro com mães que já 

amamentaram foi subsidiar a futura construção do website Amor Além do Seio, utilizando os 

questionamentos, as dúvidas e os interesses relatados como base para a exposição da temática 

amamentação e prevenção da má oclusão dentária. 
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4.2.2 Segunda fase: modelagem 

 

A segunda etapa do desenvolvimento do aplicativo foi a fase da modelagem. 

Segundo Johnson-Laird (1997) é durante a modelagem que ocorre a construção de modelos, 

que serão utilizados para facilitar a compreensão, a discussão e a aprovação de um sistema 

antes da sua construção propriamente dita.  

Falkembach (2005) preconiza que, após a fase de análise e planejamento, seja 

construído um storyboard, ou seja, um esboço do que se deseja construir. Esse esboço permite 

visualizar a estrutura de navegação, discutir a sequência do conteúdo e fazer as revisões e o 

acompanhamento necessário para o bom andamento do trabalho. 

Dessa forma, durante essa etapa, foi construído um storyboard para criação do 

website educativo de promoção da amamentação e prevenção de hábitos bucais deletérios, 

com o intuito de auxiliar a sua implementação futura.  

Falkembach (2005) descreve que esse esboço pode ser feito em um editor de 

texto, pelo programa powerpoint ou simplesmente à mão. Nesse roteiro, deve-se indicar o que 

constará em cada tela. Ela ainda ressalta que, no storyboard, não se coloca a imagem que vai 

aparecer na aplicação, basta usar uma convenção e uma indicação da qual será transmitida a 

imagem e onde ela se encontra. 

Desse modo, essa etapa foi desenvolvida pela própria pesquisadora, com o 

objetivo de criar um esboço do futuro website Amor Além do Seio, utilizando os conceitos de 

Falkembach (2005), que afirma que a fase de modelagem de uma aplicação hipermídia inclui 

a criação de três modelos: conceitual, de navegação e de interface: 

 

a) Modelo Conceitual – refere-se ao domínio, ou seja, ao conteúdo da aplicação e 

de como esse conteúdo será disponibilizado. 

 

No caso do referido website, o conteúdo abordado foi extraído a partir do 

levantamento bibliográfico realizado em bases de dados e em órgãos nacionais ligados à 

Saúde da Criança, tais como: Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), 

Associação Brasileira de Odontopediatria (ABO-Odontopediatria) e Associação Brasileira de 

Ortodontia e Ortopedia Facial (ABOR), bem como o conteúdo também é oriundo dos relatos 

encontrados durante os grupos focais, realizados com mães e gestantes.   

O conteúdo levantado recebeu uma organização em módulo, com o intuito de 

facilitar a visualização do usuário na busca pelo tema escolhido. Freitas (2010) relata em seu 
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estudo que a organização em módulos permite um conteúdo menos extenso e menos 

cansativo, além de proporcionar uma maior facilidade na busca do assunto do seu interesse. 

Após a seleção do conteúdo e da forma de organização, fez-se necessário 

organizar os tipos de mídias para a ilustração das informações. Neste caso, foram utilizadas 

mídias dinâmicas, como vídeos, sons e animações e mídias estáticas, tais como: textos, e 

imagens (OLIVEIRA; CARVALHO; SILVA, 2008). As mídias dinâmicas foram encontradas 

em bancos de imagens gratuitos na Internet e também cedidos por um profissional da área de 

Ortodontia. Já os vídeos encontram-se disponíveis no Youtube.   

Sabe-se que a apresentação de uma informação utilizando imagens, animações, 

filmes e sons reforçam e ampliam as possibilidades para a associação dos conceitos 

apresentados na estrutura cognitiva dos usuários (MACHADO; NARDI, 2006). Sendo assim, 

esse foi o real motivo para utilizarmos as mídias dinâmicas no website, ou seja, promover um 

maior aprendizado dos usuários, além de auxiliá-los em uma melhor compreensão do 

conteúdo.  

 

b) Modelo de Navegação – o modelo de navegação define como organizar e 

conectar os links (LIMA, 2011). Neste momento, define-se o uso de menus, 

índices, roteiros guiados, entre outros para a construção do website 

(FALKEMBACH, 2005).  

 

O modelo definido foi o uso de menus. O conteúdo foi organizado de forma 

sequencial, porém o usuário não precisa obedecer essa sequência, pois as informações podem 

ser acessadas de forma independentes, possibilitando livre navegação e sem restrições acerca 

do tema do seu interesse.  

 

c) Modelo de Interface – A interface cria a identidade visual e deve ser 

compatível com o modelo conceitual e de navegação, ou seja, o design de 

interfaces precisa estar em harmonia com o conteúdo (FALKEMBACH, 2005). 

 

Todos os recursos utilizados no website Amor Além do Seio buscaram promover 

harmonia entre o conteúdo, a navegação e as interfaces disponibilizadas.  
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4.2.3 Terceira fase: implementação 

 

Após a criação do modelo a ser desenvolvido, o website entra na fase de 

implementação. Nessa etapa, foram criadas as mídias do projeto, incluindo os sons, as 

imagens, animações e vídeos. Com relação às mídias, devem-se considerar os direitos 

autorais, mesmo para mídias disponíveis na rede, pois tem que se colocar os créditos. Além 

disso, é preciso verificar os textos para que não haja erro conceitual e nem gramatical 

(FALKEMBACH, 2005). 

Vale ressaltar que as imagens utilizadas no website possuem quatro fontes de 

origem: Google imagens, banco de imagens gratuitos, banco de imagens proveniente do 

próprio site e imagens particulares, gentilmente cedidas. Todas as imagens tiveram suas 

fontes disponibilizadas. Ademais, as imagens cedidas, apesar de autorizadas (ANEXO A), 

tiveram suas fontes inseridas, respeitando os direitos autorais.  

As imagens provenientes do Google imagens foram obtidas após uma pesquisa, 

por meio de um mecanismo de busca, com palavras-chave relacionadas à amamentação, 

hábitos deletérios e má oclusão dentária. As imagens retiradas de banco de imagens gratuitos 

localizadas na Internet pertencem ao domínio: http://www.shutterstock.com. Outras imagens 

são disponibilizadas pelo próprio site, o qual está hospedado o website, por meio do endereço: 

www.wix.com. E por fim, foi feito uso de imagens gentilmente cedidas por um doutor em 

Ortodontia. 

Outros tipos de mídias utilizadas, tais como os vídeos, são oriundos do Youtube e 

também possuem suas fontes devidamente referenciadas.  

 Nesse momento, realizou-se, conjuntamente, uma verificação ortográfica e 

conceitual do texto, como preconizado por Falkembach (2005). 

O website foi desenvolvido em um notebook, com sistema operacional Windows 7 

da Microsoft e construído em uma plataforma online de criação e edição de sites conhecido 

como Wix.com. 

O Wix.com oferece aos usuários da web a possibilidade de criar um site 

profissional, independentemente de conhecimento prévio em programação ou design e 

permite aos usuários criar sites em HTML e Mobile. Além disso, oferece inúmeros templates 

de sites que são fáceis de personalizar. Usando as suas ferramentas do tipo arrastar-e-soltar é 

possível adicionar aplicativos de terceiros no site, bem como imagens, gráficos e vídeos.  

http://www.shutterstock.com/
http://www.wix.com/
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Depois de implementado, o website passou por uma validação com juízes com 

intuito de realizar testes para avaliação do alcance dos objetivos propostos previamente. 

 

4.2.4 Quarta fase: avaliação e manutenção 

 

A avaliação consiste em analisar os resultados para saber se os mesmos foram 

alcançados ou não e verificar a necessidade de desencadear um novo processo (CAETANO, 

2005). 

Nessa fase, ocorre a revisão dos textos, verificação dos funcionamentos das 

mídias, identificação nas falhas dos comandos, capacidade de navegação, além de observar o 

nível de compreensão do usuário por meio do objetivo do material educativo (LIMA, 2011). 

 Vale ressaltar que tecnologias inovadoras necessitam de avaliações para que se 

obtenha a noção do que se produz e, o não cumprimento da etapa de avaliação permite que 

falhas e vantagens não sejam percebidas (MORAIS, 2011). 

O website educativo Amor Além do Seio passou por avaliação de juízes, de três 

áreas do conhecimento (Enfermagem, Odontologia e Tecnologia), que geraram observações e 

contribuições com a finalidade de torná-lo eficaz para a promoção do aleitamento materno e 

para a prevenção da instalação de hábitos bucais deletérios, evitando o desenvolvimento de 

más oclusões dentárias. Além disso, o website proporciona aos profissionais de saúde uma 

ferramenta de trabalho, no ramo da educação em saúde, a ser utilizada com mães e familiares.  

Lunney (2008) reforça a importância da validação como ferramenta que permite a 

implementação de intervenções adequadas e o alcance dos resultados esperados para o 

paciente, família ou comunidade. 

Diante do que foi exposto, segue o processo de validação do website Amor Além 

do Seio: 

 O primeiro passo para realizar a validação do website foi selecionar os juízes. A 

validação por juízes é necessária para promover a acurácia dos fenômenos observados na 

prática clínica (LUNNEY, 2008). 

 A acurácia diagnóstica significa que os dados referidos como críticos pelos 

avaliadores realmente representam a resposta humana ou a necessidade do paciente. Por 

conseguinte, uma alta acurácia diagnóstica permite a implementação de intervenções 

adequadas, bem como o alcance dos resultados esperados para o paciente, família ou 

comunidade (MELO et al., 2011). 
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No caso da avaliação do website Amor Além do Seio, foi proposta a validação 

por juízes que devem possuir conhecimento acerca da natureza do tema e com titulação 

específica para a área de interesse, com o intuito de avaliar a representatividade ou relevância 

de conteúdo dos itens submetidos (MELO et al., 2011).  

De acordo com a literatura, percebe-se divergência na escolha do número de 

juízes. Para Pasquali (1997) o recomendado é de seis a vinte participantes, sendo no mínimo 

três sujeitos para cada grupo de profissionais selecionados. Lynn (1986) sugere que no 

mínimo cinco e no máximo dez pessoas são necessárias para realizar a avaliação. Já Telles 

Filho e Cassiani (2008) relatam que para um processo de validação se faz necessário dez 

convidados. Lopes (2009) ressalta a necessidade de seis sujeitos para avaliação e Freitas 

(2010) sugere dez participantes. No estudo de Morais (2011) foram selecionados 21 

especialistas, porém somente oito se propuseram a participar da pesquisa.  

No estudo em questão, foram convidados 16 profissionais, pertencentes às três 

áreas do conhecimento relacionadas ao conteúdo do website: Amamentação, Saúde Bucal, 

Computação e Design. Porém, somente nove pessoas responderam o questionário de 

avaliação e foram selecionadas, compondo o quadro de juízes avaliadores deste estudo, sendo 

três pertencentes à área de enfermagem, três à área de odontopediatria e/ou ortodontia e três 

ligados à área de tecnologia.  

Os critérios de seleção adotados para a escolha dos juízes foram: os juízes das 

áreas de Enfermagem deveriam ter experiência com amamentação e/ou saúde da criança, bem 

como formação em Enfermagem. Os referentes à área da Odontologia deveriam possuir 

formação em Odontologia e experiência na área de odontopediatria e/ou ortodontia. Já os 

juízes ligados à área de Tecnologia deveriam apresentar experiência em desenvolvimento de 

material educativo digital e possuir formação em ciências da computação, mídias digitais, 

e/ou análise de sistemas. 

Os critérios de inclusão dos juízes foram: aqueles que possuírem maior pontuação, 

cuja nota mínima na somatória dos escores considerados fosse de 3,0 pontos, segundo 

adaptação da recomendação de Fehring (1987), que preconiza a seguinte situação: ao 

doutorado é atribuído escore 2,0; mestrado específico na área 1,0; especialização, 1,0; 

participação em projetos de pesquisa na área de interesse nesse estudo, 1,0; possuir 

publicações em periódico na temática de acordo com especialidade buscada, 1,0; tempo de 

atuação na área por 5 anos, 1,0 ponto.  
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 Em todos os casos foram selecionados os profissionais pelo nível de formação. 

Em um primeiro momento, foram convidados os profissionais com maior titulação e em caso 

de não aceitação ocorreu a escolha de juízes com titulações menores.  

Os critérios de exclusão utilizados para os juízes foi a ausência de devolução da 

avaliação e/ou ausência de comunicação com a pesquisadora por mais de 20 dias. 

Após a seleção dos juízes, eles foram contatados por e-mail no qual continha 

apresentação da pesquisadora, o objetivo da pesquisa, um link para acesso do website Amor 

Além do Seio e um link para acesso ao questionário de avaliação, que foi construído em 

formato eletrônico.  

O questionário de avaliação do website foi desenvolvido por meio de uma 

ferramenta do Google Drive, denominado formulário. O Google Drive é caracterizado como 

um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos e se baseia no conceito de 

computação em nuvem, no qual o internauta armazena arquivos por meio deste serviço e pode 

acessar os dados de qualquer computador ou outros dispositivos compatíveis, desde que 

ligados à Internet. Ademais, esses programas não necessitam ser instalados no computador da 

pessoa que os utiliza (WIKIPÉDIA, 2016).  

No caso do referido trabalho, foi acessado o seguinte endereço eletrônico para a 

confecção do questionário de avaliação dos juízes: https://www.google.com/intl/pt-

BR/forms/about/. Após a confecção, foram gerados dois questionários e consequentemente 

dois links de acesso, sendo um para os juízes de Enfermagem e Odontologia, considerados 

como juízes de conteúdo, e outro para os juízes da Tecnologia, denominados como juízes de 

aparência (APÊNDICES E e G). 

Os juízes realizaram uma avaliação de conteúdo e aparência, em que eles 

avaliaram o conteúdo, a linguagem do website, se ela se encontra adequada para os usuários, 

as ilustrações, figuras e gráficos e se o produto promoveu estímulo e motivação para a 

amamentação, além de articular a relação entre amamentação e prevenção de hábitos bucais 

deletérios. 

Para a validação, os juízes da área de Odontologia e Enfermagem avaliaram as 

seguintes categorias: autoridade, conteúdo geral, apresentação e confiabilidade das 

informações. E os juízes da área da Tecnologia observaram os critérios de autoridade, 

velocidade, primeira impressão ou aparência geral, facilidade de navegação e uso de gráficos.  

Os questionários de validação foram construídos baseados no estudo de Marques 

(2000), considerando os critérios fundamentados nos modelos disponíveis na WWW 

https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/
https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/
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(JOSEPH, 2012; EMORY UNIVERSITY, 2012). Nesse caso, os juízes possuíam alguns 

parâmetros que nortearam a avaliação e, cada quesito desses foi avaliado por meio de escores 

pré-definidos, sendo: 5 (excelente), 4 (muito bom), 3 (bom), 2 (regular) 1 (ruim) e 0 

(péssimo). 

 No caso da validação de conteúdo, os juízes das áreas de Enfermagem e 

Odontologia, avaliaram os seguintes critérios:  

 

 Autoridade: refere-se à indicação do autor, sua qualificação no website e a 

existência de mecanismos que estabeleçam contato com o autor ou responsável 

pelas informações; 

 Conteúdo geral das informações: refere-se às informações disponibilizadas e 

sua relação com os objetivos propostos. Avaliou-se a clareza e organização das 

informações no sentido de não serem identificados erros na interpretação das 

informações pelo usuário, como também a referência aos hyperlinks externos 

como um fator que agrega valor às informações disponibilizadas; 

 Apresentação das informações: foi avaliado o desenho das páginas, os gráficos 

usados para ilustrar os assuntos, a facilidade de navegação e a organização das 

informações como uma estratégia de ensino, ou seja, a didática aplicada no 

website; 

 Confiabilidade das informações: Avaliou-se a precisão, atualização e 

confiabilidade das fontes referidas. Além da existência de erros gramaticais e 

de digitação dos textos. 

 

Para a validação da aparência do website, os juízes da área de Tecnologia, 

observaram os seguintes parâmetros: 

 

 Autoridade: refere-se à indicação do autor, sua qualificação no website e a 

existência de mecanismos que estabeleçam contato com o autor ou responsável 

pelas informações; 

 Velocidade: foi avaliado o tempo de carregamento da página inicial 

(homepage) e das demais páginas;  

 Primeira impressão ou aparência geral: ocorreu a avaliação do desenho gráfico 

da página inicial e, se ele possui propriedade capaz de estimular o usuário a 
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navegar no website, ou de criar uma expectativa de acesso ao material contido 

no interior deste;  

 Facilidade de navegação: avaliou a navegabilidade página a página, seção a 

seção, link a link, sem que o usuário fique perdido ou confuso, como também a 

clareza, propósito e eficiência de cada link estabelecido; 

 Uso de gráficos: Avaliou o propósito, a clareza ou a definição das imagens 

usadas para ilustrar o conteúdo dos textos.  

 

Após o preenchimento dos questionários e o reconhecimento numérico da 

avaliação dos juízes, de acordo com cada categoria, fez-se necessário mensurar o Índice de 

Validade de Conteúdo (IVC) do website Amor Além do Seio em relação ao seu conteúdo e à 

aparência.   

 O IVC é um método muito utilizado na área da saúde que mede a proporção ou 

porcentagem de juízes que estão em concordância sobre determinados aspectos do 

instrumento e de seus itens. Permite inicialmente analisar cada item individualmente e depois 

o instrumento como um todo (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

 Este método emprega uma escala tipo Likert com pontuação de um a quatro. Para 

avaliar a relevância/representatividade as respostas podem incluir: 1 = não relevante ou não 

representativo, 2 = item necessita de grande revisão para ser representativo, 3 = item necessita 

de pequena revisão para ser representativo, 4 = item relevante ou representativo (RUBIO et 

al., 2003). 

O escore do índice é calculado por meio da soma de concordância dos itens que 

foram marcados por “3” ou “4” pelos especialistas (GRANT; DAVIS, 1997). Os itens que 

receberam pontuação “1” ou “2” devem ser revisados ou eliminados. Dessa forma, o IVC tem 

sido também definido como “a proporção de itens que recebe uma pontuação de 3 ou 4 pelos 

juízes” (WYND; SCHMIDT; SCHAEFER, 2003). 

A fórmula para avaliar cada item individualmente é apresentada a seguir:  

 

Número de respostas “3” ou “4” 

Número total de respostas 

 

No caso da validação do website Amor Além do Seio foi utilizada uma 

mensuração de pontuação baseada em Marques (2000) no qual o questionário de avaliação 

recebeu pontuação por meio de seis escores, sendo escore 5 no caso de ser avaliado como 

IVC = 
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“excelente”, 4 caracterizado como “muito bom”, 3 para “bom”, 2 quando o quesito se 

apresenta de forma “regular”, 1 conceituado como “ruim” e 0 para avaliação como “péssimo”. 

Visando à manutenção da excelência do referido website, foi realizada uma 

adaptação do Índice de Validade de Conteúdo. Nesse caso, o IVC foi definido como a 

proporção de itens que receberam pontuação de “5” ou “4” pelos juízes, obtendo conceitos 

como “excelente” ou “muito bom”.  Os itens que receberam pontuação “3” (bom), “2” 

(regular), “1” (ruim) ou “0” (péssimo) devem ser revisados ou eliminados. 

Sendo assim, a fórmula para avaliar cada item individualmente fica assim: 

 

Número de respostas “5” ou “4” 

Número total de respostas 

 

Após realizar a obtenção do IVC de cada categoria, pode-se então avaliar o 

instrumento como um todo. Na literatura não existe um consenso de como obter esse 

resultado, porém, Polit e Beck (2006) recomendam que os pesquisadores devem descrever 

como realizaram o cálculo. Esses autores apresentam três formas que podem ser usadas. Uma 

é definida como a “média das proporções dos itens considerados relevantes pelos juízes”. A 

outra é a “média dos valores dos itens calculados separadamente, isto é, somam-se todos os 

IVC calculados separadamente e divide-se pelo número de itens considerados na avaliação”. 

Finalmente, a última forma seria dividir o “número total de itens considerados como 

relevantes pelos juízes pelo número total de itens”.  

No caso, para encontrar o IVC do website Amor Além do Seio, optou-se pelo 

seguinte cálculo: a média dos valores dos itens calculados separadamente, ou seja, somam-se 

todos os IVCs calculados separadamente e divide-se pelo número de itens considerados na 

avaliação.   

O resultado recomendado do IVC, segundo a literatura, é que com a participação 

de cinco ou menos sujeitos, todos devem concordar para ser caracterizado como excelente. No 

caso de seis ou mais juízes, a literatura não é unânime em determinar uma taxa de excelência. 

Para alguns autores a taxa não pode ser inferior a 0,78 (LYNN, 1986; POLIT; BECK, 2006). 

Outros autores sugerem uma concordância mínima de 0,80 (GRANT; DAVIS, 1997). E 

outros recomendam ser de 0,90 ou mais (POLIT; BECK, 2006).  

Dessa forma, optou-se por utilizar, durante a avaliação do website Amor Além do 

Seio, uma taxa de concordância > 0,80, pois entende-se essa como uma taxa mediana.  

IVC = 
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Sendo assim, a aplicação dos questionários foi realizada durante os meses de julho 

e agosto de 2016 e, em seguida, foram realizados os cálculos referentes ao IVC. 

Posteriormente, foram incorporadas as sugestões e críticas dos juízes para melhoria do 

website, configurando assim a etapa de manutenção.  

 

4.2.5 Quinta fase: distribuição 

 

O website educativo foi disponibilizado na Internet por meio do provedor de serviços 

de hospedagem, conhecido como Wix.com. 

A Internet vem participando do cotidiano das pessoas de forma progressiva e vem se 

tornando uma excelente plataforma para a educação e o cuidado devido a sua infraestrutura 

central em saúde, estendendo serviços à comunidade, transformando o processo de 

aprendizado em algo rico e estimulante (LIMA, 2011). 

 

4.3  Aspectos éticos 

 

Neste estudo, foi assegurado o cumprimento das normas para a pesquisa com 

seres humanos presentes na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil, a 

qual prima pelas quatro referências básicas da bioética: autonomia, não maleficência, 

benevolência e justiça, visando também assegurar os direitos e os deveres que dizem respeito 

à comunidade científica e aos sujeitos da pesquisa e do estado (BRASIL, 2012b).  

Previamente foi solicitada a anuência por escrito do Secretário Municipal de 

Saúde para a realização deste estudo. Após a devida autorização (ANEXO B), o projeto foi 

cadastrado na Plataforma Brasil e encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Ceará – UFC, sendo aprovado com o CAAE 53904216.1.0000.5054 

e mediante parecer consubstanciado número: 1.488.287, em 12 de abril de 2016 (ANEXO C).  

Mediante o deferimento do CEP, a coleta dos dados foi iniciada em campo, no 

qual todos os participantes foram informados sobre os dados inerentes ao estudo por meio do 

Termo de Assentimento (APÊNDICE A), Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE B) e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos Juízes (APÊNDICE C), 

recebendo, em seguida, uma cópia dele. Foi garantido o anonimato na divulgação das 

informações e a liberdade de participar ou não do estudo.  

As informações obtidas em relação a este estudo permanecerão em sigilo, 
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respeitando valores morais, culturais, religiosos, sociais e éticos dos participantes voluntários 

envolvidos. Os resultados desta pesquisa serão apresentados em congressos ou publicações 

científicas, porém a identidade de nenhum dos partícipes será divulgada nestas apresentações, 

nem serão utilizadas quaisquer imagens ou informações que permitam a identificação de 

qualquer um deles. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

5.1 Análise e planejamento 

 

A fase de análise e planejamento foi desenvolvida em dois momentos: No 

primeiro foi realizada a busca na literatura científica existente e em materiais de órgãos e 

associações ligados à saúde da criança, bem como relacionados à saúde bucal acerca da 

temática aleitamento materno e má oclusão. Essa etapa já foi apresentada no capítulo do 

referencial teórico, pois subsidiou a elaboração de todo trabalho. 

O segundo momento foi caracterizado pela realização de dois grupos focais, sendo 

um com mães que já possuíam experiência em amamentação e outro com gestantes. Ambos os 

momentos serviram de subsídio para a criação do storyboard do website Amor Além do Seio.  

Nesta sessão, detalharemos o resultado dos grupos focais que auxiliaram de forma especial no 

desenvolvimento do conteúdo do website. 

 

5.1.1 Grupo focal 

 

O grupo focal foi um momento de muita interação, questionamentos e relatos de 

vivências das mães na área da amamentação. Com relação ao número de participantes, o 

primeiro grupo focal contou com a presença de 11 gestantes, sendo três primíparas e oito que 

já possuíam filhos; e o segundo grupo, o de mães com filhos acompanhados em consulta de 

puericultura, contou com a participação de nove mães, totalizando 20 participantes. 

Durante a realização desses dois grupos focais, percebeu-se, por meio das falas, 

que foram encontradas as mesmas dificuldades, anseios, dúvidas e assertivas, não 

diferenciando os relatos das gestantes com os das mães.  Isso se deve a grande maioria das 

gestantes já possuir filhos e já ter experienciado, de forma positiva ou negativa, a 

amamentação. 

Após a realização dos dois grupos, que foram executados separadamente, ocorreu 

a análise das falas e dos conteúdos, de acordo com a técnica de análise de conteúdo, e 

surgiram as seguintes categorias: Amamentação e seus benefícios, fatores que dificultam a 

amamentação e hábitos bucais deletérios, essas categorias serão apresentadas, de forma mais 

minuciosa, logo a seguir: 
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I- Amamentação e seus benefícios 

 

Inicialmente procurou-se identificar o verdadeiro significado da amamentação 

para as mães, os bebês e as famílias e foi constatado por meio das falas o quanto o significado 

da amamentação é extenso, perpassando pelos sentimentos, vínculos, cuidados e, inclusive a 

alimentação. Segundo os relatos, temos como definição de amamentação: 

 

Amamentação é amor. (M 2) 

Dar de mamar é prazeroso. (M 1) 

Com a amamentação a criança se desenvolve muito mais rápido, criando defesas. (M 6) 

É proteção para a criança durante anos. (M 14) 

Tem que ter confiança. (M 11) 

É uma vitória. (M 9) 

 

A literatura ressalta que o leite humano é o primeiro alimento saudável da criança. 

(BARROS et al., 2010; OMS, 2010) mas, o processo de amamentar vai muito além da 

nutrição, ele envolve uma interação profunda entre mãe e filho, e repercutirá no aspecto 

nutricional, gastrointestinal, imunológico, psicológico e de desenvolvimento da criança, além 

de oferecer benefícios para a saúde física e mental da mãe (BRASIL, 2009a).  

Compreende-se que a amamentação é uma fonte produtora de ricas experiências, 

tanto para a mãe quanto para o bebê (WINNICOTT, 1954) e que a amamentação envolve sua 

importância para a saúde do bebê e da mãe, bem como a satisfação emocional e de realização 

das mães em poder amamentar (MARTINS; JESUS, 2016). 

A amamentação é valorizada pelas mães quanto ao custo financeiro, já que a 

mesma não gera problemas econômicos na família. Esse fato foi relatado por meio das 

seguintes falas: 

 

Gasta muito dinheiro com fralda e ainda tem o leite... Dá o nosso mesmo que é bom 

e de graça. (M 20) 

É mais barato o peito do que o leite em pó. (M 15) 

 

 A literatura evidencia que amamentar uma criança é mais barato do que alimentá-

la com leite de vaca ou fórmulas; e os benefícios são extensivos à família e à sociedade, uma 

vez que reduzem os custos com cuidados médicos e absenteísmo dos pais pela doença infantil 

(FERREIRA, 2011). 

Por meio das percepções dessas mulheres, consegue-se adentrar em alguns 

conceitos que elas carregam consigo sobre a amamentação, como fica bastante evidente nas 

falas:  
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Todo mulher cria leite.(M 17) 

A gente tem que dar o nosso leite, que é melhor. (M 5) 

 

A Organização Mundial de Saúde considera o aleitamento materno como a 

melhor ação no combate à desnutrição, redução da mortalidade e melhoria das condições de 

vida da população infantil. Por meio dessa estratégia é fornecido para a criança o vínculo, o 

afeto, a proteção e a nutrição. O aleitamento materno é a forma mais sensível, econômica e 

eficaz de intervenção para redução da morbimortalidade infantil (BRASIL, 2009a). 

Durante o grupo focal também foi discorrido acerca da importância do apoio 

familiar durante todo o processo de amamentação. A rede a qual a mulher está inserida, 

contando com a presença da família e dos amigos é muito importante para a prevenção do 

desmame precoce. E o companheiro possui um papel primordial no incentivo e permanência 

do aleitamento materno. 

 

A gente não vive só, precisamos do apoio uns dos outros. (M 11) 

A gente precisa do apoio da família. (M 1) 

A família é responsável pelo desenvolvimento da criança. (M 19) 

Meu marido me ajuda. (M 13) 

Os pais e as mães têm que tá se ajudando. (M 6) 

 

A rede social onde a mãe está inserida é importante para a manutenção da 

amamentação, visto que ela é responsável pelo apoio emocional de acolher a mãe e o bebê, 

além de estimular o aleitamento materno proferindo comentários favoráveis, reafirmando que 

as dificuldades fazem parte do processo e evitando julgamentos e outras atitudes (MULLER; 

SILVA, 2009; WAMBACH; COHEN, 2009). 

Estudos apontam que a atitude, o apoio e a participação dos parceiros no cotidiano 

da família permitem que as mães estejam mais propensas a continuar o aleitamento materno 

exclusivo por seis meses (KANEKO et al., 2006; INOUE et al., 2012; MACHADO et al., 

2014). 

O sucesso na amamentação depende não só da família, do companheiro e da rede 

social que cerca as mães, mas também se faz necessária a presença de profissionais auxiliando 

e dirimindo dúvidas, evitando o desmame precoce. Isso se observa por meio dos relatos 

abaixo:  

 

Meus peitos ficavam doloridos, não pegava nem a pau. Aí veio a enfermeira e 

ajudou lá no hospital. (M 3) 

A enfermeira foi me visitar depois que ela nasceu. (M 5) 

 Às vezes a gente não consegue e desiste. (M 12) 
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Os profissionais de saúde são de grande importância no contexto da 

amamentação, pois suas atitudes, habilidades e seus conhecimentos apropriados proporcionam 

às mães orientações e conhecimentos técnicos, influenciando positivamente na duração e na 

promoção da amamentação (CLIFFORD; MCINTYRE, 2008; KHRESHEH et al., 2011; 

SOUZA; MELLO; AYRES, 2013; MACHADO et al., 2014). 

Sendo assim, as ações dos profissionais de saúde perpassam pelo 

emponderamento das mulheres, por meio da conscientização de seus direitos de amamentar 

seu filho e das vantagens do aleitamento materno exclusivo. Esse acesso à informação é um 

fator decisivo para a escolha da nutriz de amamentar exclusivamente (INOUE et al., 2012; 

BRANCO et al., 2016). 

 

II- Fatores que dificultam a amamentação 

 

Dentre os fatores que interferem no processo de amamentação, o cuidado com o 

próprio corpo foi citado pelas mulheres. Muitas mães relatam que algumas medidas têm que 

ser promovidas por elas mesmas para evitar problemas em seus seios, dificultando a 

amamentação. 

 

Cuidar da gente pra dar de mamar. (M 4) 

Tomar sol no peito. ( M 1) 

Usar sutiã sem apertar. ( M 6) 

Não colocar fralda no peito. (M 8) 

Não passar hidratante no seio. ( M 17)  
 

Os achados deste trabalho contradizem o que Visintin et al (2016) relataram em 

seu estudo, o qual indica que muitas mulheres não sabem informar sobre as complicações da 

amamentação, o preparo das mamas, a posição para mamar e a pega correta. Por meio das 

falas do grupo focal, percebe-se um conhecimento prévio das mães acerca dos cuidados que 

ela deve ter com o próprio corpo para obter sucesso durante a amamentação.  

Diante dessas declarações, fica evidente a necessidade de orientar o aleitamento, 

trazendo à lactante, informações que encoragem a amamentação exclusiva até o sexto mês de 

vida da criança (VENTURA, 2001) e, que essas transmissões de informações permitam a 

exploração dos seus conhecimentos prévios (SHIMIZU; LIMA, 2009). 

Com isso, as atitudes saudáveis previnem a instalação de problemas mamários, 

como os traumas mamilares, que influenciam no desmame precoce (NAKANO et al., 2007).  
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Outro fator que pode influenciar na amamentação é o conhecimento e a 

experiência prévia das mães com o aleitamento materno, bem como seu estado emocional. 

 

Eu já dei de mamar duas vezes, um tinha leite e o outro não. (M 4)  

Quem sabe mais são as mães que já amamentaram. (M 3)  

Às vezes o leite não sai porque você está estressada. (M 15)  

 

Apesar da literatura não apresentar muitos estudos em relação à amamentação e à 

experiência prévia das mães em amamentar, estudos revelam que ter tido filhos em gestações 

anteriores aumenta a prevalência de amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida 

do bebê (AMADOR et al.,1992; VENÂNCIO et al., 2002; VITURI; BRITO, 2003; AIDAM, 

2005; PEREIRA et al., 2010). 

Deste modo, uma atenção especial deve ser dada aos grupos de mães que não 

possuem experiência anterior com amamentação, reforçando a necessidade dos profissionais 

da saúde de continuar estimulando e apoiando a amamentação exclusiva nos bebês menores 

de seis meses (GUSMÃO et al., 2013). 

Durante os grupos focais muitas mães relataram a dificuldade em realizar o 

aleitamento materno exclusivo e explicaram seus reais motivos: 

 

Dar de mamar é difícil porque a gente não pode deixar de trabalhar. (M 3) 

A gente tem que sair pra trabalhar, aí fica muito difícil os seis meses. (M 15) 

 

Estudos demonstram que, quando as mães retornam ao trabalho, a taxa de 

aleitamento materno reduz rapidamente (FRANCO et al., 2008; SKAFIDA, 2012; 

MACHADO et al., 2014). Diante dessa necessidade, a licença-maternidade representa um 

importante fator de proteção e estímulo ao aleitamento materno exclusivo por seis meses 

(MACHADO et al., 2014). 

Mesmo assim, ainda hoje se verifica que a amamentação exclusiva é muitas vezes 

interrompida antes dos 120 dias, e poucas crianças chegam aos 180 dias sendo amamentadas 

(BARROS et al., 2010; OMS, 2010). 

Outro fator que interfere no sucesso ou no fracasso da amamentação, segundo os 

relatos das mães, é a influência da família e do ambiente familiar. Podemos observar, por 

meio de suas palavras, o quanto as mães sofrem influência de familiares, que podem levar ao 

desmame, e a preferência das mesmas em relação a um ambiente tranquilo e sereno para 

amamentar. 

 

A minha sogra diz que ela vai ficar com fome e manda dar a mamadeira. (M 4) 

Minha mãe vive falando que se eu botar a mamadeira, ele se cala. (M 9)  
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Na hora de dar de mamar tem menino gritando, aí atrapalha. (M 4) 

Quando eu dou de mamar não quero ninguém perto de mim. (M 15) 

 

Dessa forma, vale salientar que a amamentação é reconhecida como uma relação 

exclusiva entre a mãe e sua criança (LIMA; LEÃO; ALCÂNTARA, 2014) e a avó funciona 

como um apoio instrumental às mães. Suas práticas incluem manter a disponibilidade para 

ajudar, cuidar do bebê para que a mãe possa descansar; não sugerir o uso de mamadeira, não 

oferecer fórmula láctea, ajudar a posicionar o bebê durante a mamada, além de prover espaço 

e tempo para a amamentação, favorecendo a adaptação do ambiente doméstico (BARREIRA; 

MACHADO, 2004; INGRAM; JOHNSON, 2004; GRAFFY; TAYLOR, 2005; LAVENDER; 

MCFADDEN; BAKER, 2006; PONTES; OSÓRIO; ALEXANDRINO, 2009; MULLER; 

SILVA, 2009; WAMBACH; COHEN, 2009). 

Portanto, é necessário durante a amamentação manter a privacidade desse 

momento para que não ocorra distrações ou incômodos. O ambiente também é um dos fatores 

que pode levar ao insucesso dessa prática (ARAÚJO et al., 2008). 

O desmame foi citado pelas mulheres como promotor de mais liberdade para elas 

e, que o uso da mamadeira oferece mais praticidade no dia a dia. 

 

Só e bom porque a gente pode sair pro carnaval e não precisa  

carregar o menino junto. (M 7) 

A gente pode deixar a criança com alguém e sair pra resolver as coisas. (M 15)  

A mamadeira é mais prática. (M 19) 

 

A amamentação é um processo que sofre influências tanto positivas quanto 

negativas por diversos fatores, tais quais: características de personalidade da mãe e sua atitude 

frente à situação de amamentar, condições de parto, o período pós-gestacional e o 

temperamento da criança, trabalho materno e as condições do cotidiano. Todos os aspectos 

irão interferir no desmame precoce ou na continuidade do aleitamento (LIMA; LEÃO; 

ALCÂNTARA, 2014). 

 

III - Hábitos bucais deletérios 

 

Os relatos apresentam o conhecimento prévio das mães sobre os efeitos que os 

hábitos deletérios geram na boca de seus filhos. 

 

Eu sei que chupar o dedo entorta os dentes. (M 2) 

O bico deixa a boca do menino aberta. (M 10) 

Meu filho chupa chupeta e vive de boca aberta. (M 16) 
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Os hábitos de sucção não nutritivos, tais como: a sucção de dedo ou chupeta, 

geram alterações no desenvolvimento normal do sistema estomatognático, podendo afetar 

desde a oclusão, o sistema mioesquelético da face até o desenvolvimento motor-oral, 

respiração e habilidades orais (BERVIAN; FONTANA; CAUS, 2008; CASTILHO; ROCHA, 

2009; MOIMAZ et al., 2011; SILVEIRA et al., 2013). 

Mesmo ciente dos danos que os hábitos deletérios podem causar na boca das 

crianças, o conhecimento popular impregnou uma função à chupeta como um instrumento que 

acalma e cessa o choro da criança. Por meio dos relatos constata-se essa visão: 

 

O menino chora não precisa dar o bico, pode dar um chá de camomila pra  

acalmar a criança. (M 13)  

Minha mãe sempre diz preu botar a chupeta na boca desse menino 

 que ele para de chorar. (M 19) 

 

A chupeta na literatura é descrita como “pacifer” ou “comforter” e sua sucção é 

um hábito deletério que está relacionado a fatores culturais, sociais, familiares e para acalmar, 

tranquilizar e confortar o bebê (SERTÓRIO; SILVA, 2005; CASTILHO; ROCHA, 2009; 

PIZZOL et al., 2011).  

Apesar de a maioria das crianças fazer uso da chupeta, a predisposição individual, 

o período, a intensidade e a frequência de uso desses hábitos irão determinar, em maior ou 

menor grau, o comprometimento da neuromusculatura orofacial, o crescimento craniofacial e 

as alterações oclusais (ALIMERE; THOMAZINHO; FELICIO, 2005; TRAWITZKI et al., 

2005; CHEN; XIA; GE, 2015).  

Em alguns relatos foi encontrada a infantilização da criança durante o uso de 

hábitos de sucção não nutritivos: 

 

Eu acho lindo ver ele chupando bico. (M 11) 

Tenho pena de tirar o bico dele... é meu bebê. (M 3) 

 

 Um dos hábitos de sucção não nutritivos mais presente entre as crianças é o uso 

de chupeta. Esse uso está relacionando a diversos fatores, tais como: os emocionais, a 

influência familiar e a necessidade de sucção prolongada (MOIMAZ et al., 2011). 

Outro fator que influencia na prevalência e duração desse hábito é o tipo de 

amamentação. Quando a amamentação não é realizada ou é feita por tempo insuficiente, a 

criança necessita suprir suas necessidades de sucção, nesse momento, dá-se espaço à 
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instalação de hábitos de sucção não nutritivos (CASAGRANDE et al., 2008; PIZZOL et al., 

2011; ROCHA et al., 2011; MOIMAZ et al., 2013). 

Dessa maneira, quando a mãe é orientada acerca da importância do aleitamento 

natural, ocorre um prolongamento do período do aleitamento materno exclusivo, e um atraso 

na oferta da chupeta (TOMITA; BIJELA; FRANCO, 2000; BITTENCOURT 

BITTENCOURT; MODESTO; BASTOS, 2001; TARTAGLIA et al., 2001; WARREN et al., 

2001). 

Esses hábitos, uma vez instalados, apresentam dificuldade, por parte dos pais, em 

removê-los. As mães do grupo focal reconheceram esse problema, como podemos apresentar 

nas falas:  

 

O dedo a gente não consegue arrancar. (M 14) 

Só depois dos 15 anos que para de chupar dedo, fica querendo namorar. (M 20) 

 

A família possui um grande poder de interferência sobre a criança. Por isso, faz-se 

necessário reforçar junto às mães e aos responsáveis o uso de chupetas e mamadeiras, pois 

muitas vezes, sem saber dos malefícios que elas proporcionam, os pais oferecem e estimulam 

seu uso. Sob o ponto de vista ortodôntico, se o hábito da chupeta se estender por uma idade 

superior a quatro anos ou após o início da irrupção dos dentes permanentes, existe uma forte 

tendência de ocorrer a instalação de uma má oclusão (PIZZOL et al., 2011). 

De acordo com a teoria psicanalítica, à medida que a criança amadurece, ela tende 

a abandonar os hábitos. A persistência desse hábito, após a primeira infância, pode ser um 

indício de distúrbio psicológico, sendo manifestado na criança como uma reação de ansiedade 

que, na grande maioria dos casos, expressa uma regressão ao comportamento infantil. Diante 

disso, a remoção de hábitos de sucção não nutritivos necessita de uma abordagem 

multidisciplinar, buscando-se obter um controle tanto para aspectos físicos como psicológicos 

da criança (REZENDE, 2007; PIZZOL et al., 2011). 

Durante os grupos focais ficou evidenciada a introdução de outros meios de 

alimentação para a criança, seja por meio do chá, do leite em pó ou outros, gerando o 

desmame precoce, o não aleitamento materno exclusivo durante os seis primeiros meses de 

vida do bebê e, consequentemente, a instalação de possíveis hábitos bucais deletérios. 

 

           Eu esperei 15 dias só no peito e o menino começou a chorar, minha sogra 

mandou eu dar o leite logo na mamadeira. (M 15)  

Minha avó ensinou que tem que dar chá de cebolinha pra ele se acalmar ou 

chá de camomila. (M 3) 

 



75 

 

 
 

A introdução de outros líquidos na alimentação dos bebês ocorre porque as mães 

pensam que o leite materno, por si só, é insuficiente ou que não supre as necessidades 

nutricionais do filho (CARVALHAES; PARADA; COSTA, 2007; KISHI et al., 2009). 

Sendo assim, a oferta desses chás, sucos e água na alimentação de bebês menores 

de seis meses de vida apresenta dois pontos negativos. O primeiro é que esses alimentos 

aumentam os riscos de morbimortalidade por infecções, reduzem a absorção de nutrientes, 

além de atrasar o ganho ponderal do bebê (CARVALHAES; PARADA; COSTA, 2007; 

CHAVES; LAMOUNIER; CÉSAR, 2007; PARIZOTO et al., 2009).  O segundo ponto 

negativo é que essa alimentação é feita por meio da mamadeira, relacionando assim, a 

maiores chances de desmame precoce (FRANÇA et al., 2007). 

Assim, crianças que tiveram ausência da amamentação natural, sofreram desmame 

precoce ou que foram alimentadas com mamadeira apresentam maiores chances de 

desenvolver hábitos orais deletérios (BRASIL, 2009a; MOIMAZ et al., 2011; ROCHELLE et 

al., 2010; ALBUQUERQUE et al., 2010). 

Apesar do discurso anterior, encontrado durante os grupos focais, acerca da 

introdução de outros alimentos antes dos seis meses de vida do bebê, duas mães apresentam 

consciência que esse ato pode gerar o abandono da amamentação. 

 

Não pode dar papinha, se não a criança não quer o peito. (M 6) 

Dê a mamadeira... Você vai ver que ela não quer mais o peito. (M 2)  
 

A literatura é bastante explícita quando relaciona a frequência de mamadas com a 

produção do leite materno, ou seja, com a diminuição na frequência de mamadas, há um 

menor volume de leite materno a ser consumido e, consequentemente, há uma menor 

produção láctea (CARVALHO; TAMEZ, 2005; CARVALHAES; PARADA; COSTA, 2007; 

FRANÇA et al., 2007; CHAVES; LAMOUNIER; CÉSAR, 2007; FRANCO et al., 2008; 

PARIZOTO et al., 2009; BARROS et al., 2010). 

Outro achado relevante é que as crianças que fazem uso de mamadeira têm um 

risco cinco vezes maior de serem desmamadas antes de completarem seis meses de vida 

(BARROS et al., 2010), isso se deve a uma “confusão de bicos”, ou seja, a sucção do bico da 

mamadeira é diferente em relação à sucção do bico do seio materno, pois, durante a 

amamentação ao seio o bebê necessita utilizar diversos músculos da face para a ordenha, 

fazendo movimentos mandibulares e movimentos peristálticos, que começam a partir da ponta 

da língua. Entretanto, na sucção do bico da mamadeira, a criança faz uma aspiração para 

manter a mamadeira na boca e a língua se posiciona de forma não fisiológica (CARVALHO; 
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TAMEZ, 2005). Por essa razão, o uso da mamadeira interfere em uma correta postura durante 

a amamentação, podendo levar ao desmame precoce (SOARES et al., 2003; CARVALHO; 

TAMEZ, 2005). 

Dessa maneira, para se evitar a “confusão de bicos”, as mães não deveriam 

oferecer mamadeiras aos bebês, mesmo nos casos em que ela não possa amamentar em todos 

os horários, como em situações que a mulher retorna ao serviço fora do lar e precisa fazer a 

ordenha manual (SANTANA, 2012).  

Além disso, constata-se que muitas famílias fazem uso da mamadeira com a 

finalidade de acelerar o processo de alimentação da criança, muitas vezes interferindo na 

fisiologia da deglutição e, gerando danos. 

 

Eu dava água e leite na colher que eu acho melhor, mas a minha mãe não tinha 

paciência e empurrou mamadeira. (M 9) 

Às vezes a gente fura o bico da mamadeira pra descer ligeiro. (M 20) 

 

Alimentar uma criança com a mamadeira é diferente em relação ao seio. A 

mamadeira libera o leite com fluxo intenso, requisitando um trabalho menor dos músculos 

envolvidos na sucção quando comparado com o trabalho muscular realizado para a retirada do 

leite materno. Dessa forma, o bebê consegue saciar rapidamente sua fome (TRINDADE; 

LINHARES; ARAÚJO, 2008; BERNARDINO JÚNIOR; SOUSA NETO, 2009; MAHAN; 

ESCOTT-STUMP, 2010; MOIMAZ et al., 2011) sem que seja necessário muito esforço 

físico, e em menor tempo, não satisfazendo assim sua necessidade psicológica da sucção, 

levando a criança a recorrer a substitutos de sucção, como o dedo, brinquedos, lábios e 

chupeta (ZUANON et al., 2000; BERNARDINO JÚNIOR; SOUSA NETO, 2009; MOIMAZ 

et al., 2011). 

Apesar de não aparecerem relatos explícitos acerca da relação entre a 

amamentação e a saúde bucal das crianças durante a realização dos grupos focais, vale 

ressaltar que se faz necessário mais momentos de divulgação dessa relação, bem como dos 

benefícios da amamentação para um bom desenvolvimento e crescimento orofacial, visto que 

a amamentação natural previne a instalação de hábitos deletérios e, consequentemente, de más 

oclusões dentárias e, que o desmame precoce pode levar aos hábitos de sucção não nutritivos 

e à presença destes hábitos é um fator desencadeante para a instalação de más oclusões 

dentárias (SERRA NEGRA; PORDEUS; ROCHA JUNIOR, 1997; LEITE-CAVALCANTI; 

MEDEIROS-BEZERRA; MOURA, 2007). 
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Por isso, os profissionais de saúde, inclusive o cirurgião-dentista, devem 

incentivar a amamentação e ressaltar suas vantagens, promovendo saúde bucal das crianças 

mesmo antes de seu nascimento e evidenciando o papel da prevenção que a amamentação 

natural tem na aquisição de hábitos de sucção não nutritivos. Dessa forma, o incentivo ao 

aleitamento materno é importante não só para evitar desvios na oclusão, mas, sobretudo, para 

a promoção da saúde (MOIMAZ et al., 2013).  

Por fim, a realização dos grupos focais serviu de subsídio para o levantamento do 

conteúdo que o website abordou. Após a listagem das percepções das mães e das puérperas, 

acerca do tema amamentação e saúde bucal, foram selecionados os assuntos a serem 

apresentados pelo website.   

Sendo assim, os tópicos escolhidos, emergentes dos grupos focais, e que se 

apresentam no website são: amamentação e seus benefícios; possíveis dificuldades 

encontradas durante a amamentação; o papel da família e dos profissionais de saúde durante 

este processo; higiene oral; uso de bicos e mamadeiras, bem com sua influência na saúde 

bucal das crianças. 

 

5.1.2 Website Amor Além do Seio 

 

Após o levantamento e a exploração do conteúdo a ser abordado, pode-se definir o 

objetivo do website e qual o conteúdo a ser abordado. Falkembach (2005) enfatiza que, 

durante a etapa de análise e planejamento, deve-se responder as seguintes perguntas: qual o 

público alvo, quais as formas de apresentação desse conteúdo, qual o orçamento disponível, 

quais são os recursos e o tempo necessário para o desenvolvimento, quando será utilizado, 

onde será utilizado, quais os resultados esperados e como o usuário irá acessar as informações 

do website. Baseado nas perguntas norteadoras de Falkembach (2005) foi construído o quadro 

5 com o intuito de facilitar a visualização dos processos de planejamento.  

 
Quadro 5 – Etapas de planejamento para a construção do website Amor Além do Seio. Fortaleza, CE. Brasil, 

2016. 

Continua. 

Pergunta norteadora Resultado encontrado 

Objetivo website Disponibilizar informações sobre amamentação e sua relação 

com a saúde bucal, bem como prevenir a instalação de hábitos 

deletérios e consequentemente a má oclusão dentária. 
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Quadro 5 – Etapas de planejamento para a construção do website Amor Além do Seio. Fortaleza, CE. Brasil, 

2016. (Conclusão) 

 Fonte: Autoria própria. 

Após toda essa análise, foi definido o título do website: Amor Além do Seio e, 

posteriormente, pesquisado na Internet, a logomarca que foi utilizada como símbolo do 

website. A logomarca escolhida foi extraída do site www.shutterstock.com e pode ser 

visualizada por meio da figura 2. 

 

 

 

 

Pergunta norteadora Resultado encontrado 

Conteúdo abordado Amamentação e Saúde Bucal. 

Público alvo Qualquer pessoa com interesse na temática. 

Forma de apresentação 

do conteúdo 

Textos, imagens e vídeos. 

Trata-se de um website responsivo, ou seja, promove a 

adaptação automática da aparência e do conteúdo do website 

de acordo com o dispositivo do usuário (computador de mesa, 

tablets ou smartphones).  

Orçamento disponível Própria pesquisadora. 

Recurso e tempo 

disponível para 

construção do website 

Hardware: Notebook, computador.  

Software: Internet, sistema operacional Windows 7 e 

plataforma online de criação e edição de websites (WIX).  

Tempo disponível: Dois meses. 

Quando se faz necessário 

o uso 

Utilizado para dirimir dúvidas e se aprofundar acerca da 

temática amamentação e saúde bucal. 

Local de utilização Qualquer ambiente com acesso à Internet. 

 

Resultados esperados 

Conscientizar e estimular mães e familiares acerca da 

importância da amamentação para o saudável 

desenvolvimento orofacial da criança. 

Forma de acesso Por meio de computadores, tablets ou smartphones, com 

acesso à Internet. 

http://www.shutterstock.com/


79 

 

 
 

Figura 2 – Logomarca de identificação do website Amor Além do Seio. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.shutterstock.com 

 

5.2 Modelagem 

 

A fase de modelagem foi composta pela construção do storyboard. Essa é uma 

ferramenta concebida de maneira informal e que tem por objetivo representar, de forma 

gráfica, a estrutura de navegação do website Amor Além do Seio, além de discutir a 

sequência do conteúdo e fazer as revisões e os acompanhamentos necessários para o bom 

andamento do trabalho. 

A construção desse esboço foi dividida em três etapas, seguindo a proposta de 

Falkembach (2005): modelo conceitual, modelo de navegação e modelo de interface.   

Durante a etapa de criação do modelo conceitual foi feito um esboço acerca de 

quais temas o website iria abordar baseado no levantamento bibliográfico e nos relatos 

encontrados durante os grupos focais. Optou-se, então, por organizar os assuntos por 

módulos, com o objetivo de facilitar a divisão dos temas. Os conteúdos disponibilizados no 

website estão demonstrados no quadro 6:  

 

Quadro 6 – Organização dos conteúdos do website Amor Além do Seio. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 

Continua. 

Páginas 

 

  

Título da 

página  

 

Conteúdo 

 

1 

 

Início 

 

 

1. Apresentação dos assuntos abordados (Amamentação, saúde 

bucal e hábitos deletérios).  

2. Apresentação dos idealizadores e colaboradores. 

http://www.shutterstock.com/
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Quadro 6 – Organização dos conteúdos do website Amor Além do Seio. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 

(Conclusão) 

Fonte: Autoria própria. 

Após a seleção do conteúdo e sua forma de organização foi realizada a seleção das 

mídias (vídeos e imagens) para a ilustração das informações. Nesse momento, foram inseridos 

tanto os textos quanto as imagens e os vídeos. Vale salientar que as mídias foram acopladas 

ao texto para facilitar a compreensão e o interesse pelo tema, e que o usuário pode navegar no 

website de acordo com o interesse na temática, não necessitando seguir a sequência 

apresentada no mesmo.  

O modelo de navegação definido para o website Amor Além do Seio foi a partir 

do uso de menus superiores, com a intenção de se organizar de forma lógica e sequencial as 

ideias, porém o usuário tem a liberdade de navegar de forma espontânea, pois o conhecimento 

de um conteúdo é independente dos outros. O quadro 7 relaciona as propriedades das páginas 

definidas como padrão para o website. 

 

Quadro 7 – Propriedade padrão das páginas do website Amor Além do Seio. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 

Continua. 
 

Páginas 

 

  

Título da 

página  

 

Conteúdo 

2 Amamentação 1. Amamentação e seus benefícios. 

2. Possíveis dificuldades. 

3 Saúde Bucal 

 

1. Saúde Bucal e amamentação. 

2. Hábitos deletérios. 

3. Má oclusão.  

4. Orientações. 

5. Higiene oral. 

4 Saiba Mais 1. Estudos e materiais utilizados na construção do website. 

Elementos Características 

Extensão dos arquivos  HTML 

Extensão dos arquivos de figuras .gif e .jpg 

Extensão dos arquivos de vídeos .mov e. mpeg4 

Cor de fundo Rosa claro 

Cor dos menus Cinza e vermelho 
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Quadro 7 – Propriedade padrão das páginas do website Amor Além do Seio. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 

(Conclusão) 

Fonte: Autoria própria.  

 

Por fim, durante a confecção do modelo de interface, que é definido como um 

conjunto de elementos que apresentam a organização das informações e as ações do usuário, 

no qual se deve priorizar o equilíbrio entre as informações e a estética (FALKEMBACH, 

2005), ocorreu a construção de um esboço com o intuito de criar um aspecto visual agradável 

e dinâmico para o website.  No Amor Além do Seio, foram incluídas imagens, vídeos e 

informações relacionados ao tema amamentação e saúde bucal. O detalhamento de como o 

conteúdo foi dividido está demonstrado na figura 3.  

Figura 3 – Demonstrativo dos conteúdos apresentados no website Amor Além do Seio e modelo de interface 

utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Elementos Características 

Cor da fonte dos títulos e textos Azul claro e preto 

Tamanho das fontes do nome do website, dos títulos e textos 32, 28 e 20 

Tipo da fonte Helvética Light 
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5.3 Implementação 

 

Essa etapa se caracteriza pelo desenvolvimento do website propriamente dito. 

Durante a implementação, criam-se as mídias do projeto, incluindo as imagens e vídeos, 

verifica-se os textos adicionados, quanto à ausência de erros conceituais e gramaticais e se 

credita as fontes das mídias utilizadas. Em suma, é a etapa de transferir todo o storyboard 

para o computador. 

O desenvolvimento do website Amor Além do Seio foi construído pela própria 

pesquisadora em uma plataforma online de criação e edição de sites conhecido como 

wix.com, cujo endereço de acesso é www.wix.com.  

Segue o detalhamento das seções do website Amor Além do Seio: início, 

amamentação (subdividida em benefícios e possíveis dificuldades), saúde bucal (subdividida 

em saúde bucal e amamentação, hábitos deletérios, má oclusão, orientação e higiene oral) e 

saiba mais. 

 

1ª seção: Início 

 

A página inicial tem o intuito de atrair a atenção do usuário, além de apresentar o 

objetivo do website e detalhar acerca dos assuntos abordados nele. Ainda na página inicial é 

possível encontrar informações sobre os idealizadores e colaboradores da construção deste 

website, bem como o usuário pode emitir sua opinião, suas sugestões e elogios por meio de 

contato, via e-mail, com a pesquisadora/ idealizadora. 

A figura 4 apresenta a logomarca, o título principal e os menus superiores do 

website, que estão presentes em todas as páginas posteriores a essa. Os menus servem de guia 

para outro assunto e estão interligados, mas podem ser lidos de forma independente. 

http://www.wix.com/
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Figura 4 – Página de apresentação do website Amor Além do Seio. 

Fonte: website Amor Além do Seio (http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio) 

 

Ainda na página inicial, temos uma breve descrição do propósito pelo qual o 

website foi criado e uma breve explanação dos temas que são abordados. Como pode ser 

verificado na figura 5, esses três temas têm por objetivo instigar o usuário a aprofundar sua 

leitura acerca do tema, com o intuito de atraí-lo para as demais páginas do website. 

 
Figura 5 – Assuntos abordados pelo website Amor Além do Seio. 

Fonte: website Amor Além do Seio (http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio) 

http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio
http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio
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Destaca-se ainda, por meio da figura 6, que a página inicial apresenta um breve 

relato dos idealizadores e colaboradores responsáveis pela criação deste website.  

 
Figura 6 – Idealizadores e colaboradores do website Amor Além do Seio. 

Fonte: website Amor Além do Seio (http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio) 

 

2ª seção: Amamentação e seus benefícios 

A seção Amamentação e seus benefícios traz um resgate da literatura acerca do 

que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde preconizam como alimentação 

ideal para uma criança com até seis meses de vida e qual o período ideal de amamentação. 

Além disso, a figura 7 traz uma explicação sobre o conceito de aleitamento materno 

exclusivo, tema tão discutido entre as gestantes e nutrizes durante as consultas de pré-natal e 

puericultura, respectivamente.  

http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio
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Figura 7 – Página Amamentação e seus benefícios do website Amor Além do Seio.  

Fonte: website Amor Além do Seio (http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio) 

O aleitamento materno é considerado uma prática fundamental para promoção, 

proteção e apoio à saúde da criança, sendo recomendado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e pelo Ministério da Saúde (MS) às crianças durante os primeiros seis meses de vida 

de modo exclusivo, ou seja, durante esse período a criança só consome o leite materno (de sua 

mãe ou ordenhado) e não recebe quaisquer outros líquidos ou alimentos sólidos, à exceção de 

gotas de vitaminas, minerais ou outros medicamentos (BRASIL, 2002; OMS, 2008). 

A duração ideal da amamentação exclusiva tem sido debatida por especialistas há 

diversos anos. Em 1979, a recomendação da OMS era de quatro a seis meses de aleitamento. 

Somente em 2001, com a 54ª Assembleia Mundial de Saúde, que foi aprovada a amamentação 

exclusiva por seis meses, tornando uma recomendação global de saúde pública. Depois dos 

seis meses até os dois anos de idade, a criança deve receber o leite materno juntamente com 

alimentação complementar (OMS, 2001). 

Ainda nessa mesma seção, podemos visualizar, por meio da figura 8, que o 

website relata os benefícios que o aleitamento materno oferece para a tríade mãe-bebê- 

família. 

 

 

 

 

 

 

 

http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio
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Figura 8 – Benefícios para a tríade mãe-bebê-família, seção Amamentação e seus benefícios, do website Amor 

Além do Seio. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fonte: website Amor Além do Seio (http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio) 

 

A literatura é unânime em declarar que o leite materno é o alimento ideal para o 

bebê, visto que ele possui propriedades nutricionais e imunológicas, protegendo o recém-

nascido de diversas doenças e infecções, além de permitir seu crescimento e desenvolvimento 

saudável, fortalecer o vínculo mãe-filho e reduzir o índice de mortalidade infantil 

(GIUGLIANI, 1994; EUCLYDES, 2000; OPAS, 2003; SILVEIRA et al., 2013).  O leite 

materno confere efeito protetor diante das seguintes patologias: alergia alimentar, asma 

brônquica, colite ulcerativa, doenças autoimunes, doenças crônicas, doença celíaca, doença de 

Crohn, dermatite atópica, desnutrição, diabetes mellitus, diarreias, doença respiratória, 

enterocolite necrosante, gastrite, leucemia e linfomas, neuroblastomas, obesidade, 

osteoporose, otites, rinite alérgica, parasitose infantil, úlcera gástrica, tumores de crescimento 

e síndrome da morte súbita infantil (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 1997; 

MARIANI NETO, 2015). Além de evitar essas inúmeras doenças, as crianças amamentadas 

apresentam melhores índices de acuidade visual, desenvolvimento cognitivo, neuromotor e 

social e quociente intelectual (MARIANI NETO, 2015). 

A lactação não só oferece vantagens para o bebê, mas também à mãe, à família e 

ao Estado
 
(BRASIL, 2002; REA, 2004; ALMEIDA; NOVAK, 2004; ARAÚJO et al., 2004; 

AMORIM; ANDRADE, 2009; FERREIRA, 2011; BOCCOLINI et al., 2013). 

A prática da amamentação também fornece benefícios para as nutrizes, tais como: 

diminuição do risco de morte por artrite reumatoide, menor sangramento pós-parto 

(consequentemente, menor incidência de anemia), efeito contraceptivo por seis meses 

http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio
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(quando ocorre o aleitamento materno exclusivo mais amenorreia), recuperação mais rápida 

do peso pré-gestacional, menor prevalência de câncer de mama, ovário e endométrio e menos 

fratura óssea por osteoporose (REA, 2004; BRASIL, 2007; MARIANI NETO, 2015). 

No que se refere à família, as vantagens da amamentação estão relacionadas ao 

custo, à praticidade e ao estímulo ao vínculo do binômio mãe-filho. Ressalta-se que uma 

família que amamenta apresenta economia com alimentação do recém-nascido, com consultas 

médicas, com medicamentos, exames laboratoriais e hospitalização das crianças (BRASIL, 

2002; ARAÚJO et al., 2004; FERREIRA, 2011; MARIANI NETO, 2015). 

Para o Estado, a vantagens do aleitamento materno é seu baixo custo, comparado 

com a alimentação da criança com fórmulas infantis ou com outros tipos de leite (BRASIL, 

2002). Além disso, a amamentação produz uma redução da poluição ambiental, como menos 

lixo orgânico, resultante do consumo de bicos artificiais e mamadeiras (TOMA; REA, 2008). 

 

3ª seção: Possíveis dificuldades encontradas durante a amamentação 

 

Na seção Possíveis dificuldades encontradas durante a amamentação foram 

conceituados alguns obstáculos que a mulher pode desenvolver durante esse processo, tais 

como: sucção fraca, fissuras ou rachaduras, mastite, insuficiência de leite, ingurgitamento das 

mamas ou empedramento e demora na descida do leite. Também foi descrito quais as medidas 

necessárias para se prevenir a instalação de tais problemas (Figura 9).  

 
Figura 9 – Possíveis dificuldades encontradas durante a amamentação, website Amor Além do Seio. 

Fonte: website Amor Além do Seio (http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio) 
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Os problemas mais frequentes na amamentação e que interferem tanto na saúde 

física quanto psicológica da mãe são: as fissuras ou rachaduras, o ingurgitamento, a mastite e 

a impressão de que o leite está “secando” (GIUGLIANI, 2004; VIEIRA et al., 2010; ROIG et 

al., 2016). 

Para cada um desses problemas será apresentado, logo abaixo, sua definição, 

forma de prevenção e tratamento. 

As fissuras ou rachaduras ocorrem quando a posição do bebê e a pega do mamilo 

estão erradas. Para se evitar esse dano deve-se secar bem o mamilo e posicionar o bebê 

corretamente. O tratamento dessas fissuras se dá por meio da exposição das mamas ao sol 

(LEVY; BÉRTOLO, 2012). 

Outro problema que pode acontecer com as nutrizes durante o processo de 

amamentação é o ingurgitamento mamário, ou seja, quando a mãe produz mais leite do que o 

bebê consegue mamar. As mamas ficam endurecidas ou empedradas. Por isso, deve-se colocar 

o bebê para mamar e retirar manualmente o leite, evitando o acúmulo do mesmo 

(GIUGLIANI, 2004; LEVY; BÉRTOLO, 2012). 

A mastite ocorre quando um dos seios inflama. A mama fica cheia, avermelhada, 

quente e muito dolorida. O tratamento indicado é retirar manualmente o excesso de leite e se a 

mãe não melhorar em 24 horas, deve-se ir ao serviço de saúde procurar tratamento (WHO, 

2000; LEVY; BÉRTOLO, 2012; AMIR, 2014).  

Outra sintomatologia que favorece o desmame precoce é sensação de que o leite 

está “secando”.  Sua origem está fortemente interligada às raízes culturais e ocorre quando as 

mães ou familiares introduzem a mamadeira, o bico ou a chupeta junto aos bebês. Dessa 

forma, a criança não irá mais sugar ao seio e diminuirá a produção de leite. O ideal é que se 

ofereça o peito sempre que o bebê quiser, pois quanto mais ele mama, mais a mãe produz leite 

(RAMOS; ALMEIDA, 2003; LEVY; BÉRTOLO, 2012). 

Apesar dos entraves existentes durante o processo de amamentação, deve-se 

sempre estimular as mães e encorajá-las quanto ao aleitamento materno, criando uma cultura 

de amor e doação referente ao ato de amamentar.   

Indepedentemente da amamentação ser considerada uma prática aparentemente 

simples e inerente ao instinto materno, o seu sucesso requer ensinamentos e um complexo 

conjunto de condições interacionais no contexto social da mulher e do filho, uma vez que esse 

ato é influenciado pela família e pelo meio social em que a mulher vive (BASTOS; MOTA; 

NEHMY, 2004; JAVORSKI et al., 2004; JUNGES et al., 2010; VIEIRA et al., 2010). 
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Um dos fatores para o sucesso do aleitamento é o desejo da mãe, demonstrado 

durante a gestação, de amamentar seu filho no peito, representando o amor materno que está 

presente durante esse ato (ROCHA et al., 2010). O amor materno está diretamente 

relacionado com a amamentação no peito e, além disso, confere a mulher uma qualidade de 

boa mãe (JAVORSKI et al., 2004).  

Sendo assim, o vínculo afetivo entre mãe e filho, gerado durante a amamentação, 

proporciona um aspecto positivo a permanência do aleitamento materno (POLIDO et al., 

2011). Esse vínculo e o contato com a mãe durante o aleitamento não conseguem ser 

reproduzidos pelo uso de mamadeira, que artificializa a relação afetiva e impede o contato 

direto entre mãe e filho (JAVORSKI et al., 2004). 

A manutenção do aleitamento materno exclusivo sofre interferência de diversos 

fatores, mas, quando existe, neste processo, mães encantadas com essa prática, convencidas 

dos benefícios da amamentação para seus filhos e que contam com o apoio familiar para 

realizar este ato, obtém-se o sucesso e a manutenção do aleitamento materno (POLIDO et al., 

2011). 

 

4ª seção: Saúde Bucal e Amamentação 

 

A seção Saúde Bucal e Amamentação traz consigo um questionamento e estimula 

as mães a refletirem acerca da relação da amamentação com a saúde bucal. Esse 

conhecimento é quase inexistente para a grande maioria das mulheres (ANTUNES et al., 

2015), fato comprovado, por meio dos relatos de mães e nutrizes durante a realização dos dois 

grupos focais deste estudo. Observou-se que muitas mulheres, quando questionadas acerca da 

relação amamentação e saúde bucal, só possuíam conhecimento referente aos hábitos bucais 

(chupeta e mamadeira) e, para elas, os benefícios da amamentação para seus bebês eram 

exclusivamente nutricionais e de defesa e não de influência no crescimento e 

desenvolvimento orofacial de seus filhos.  

Após a exposição teórica, um vídeo explanou, de forma didática, a influência do 

processo de amamentação no desenvolvimento oral e facial das crianças. Facilitando assim, a 

visualização, por parte dos usuários, da evolução do crescimento e desenvolvimento da face, 

dos músculos e da arcada dentária infantil, bem como a importância da amamentação durante 

esse processo (Figura 10). 
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Figura 10 – Saúde Bucal e Amamentação, website Amor Além do Seio. 

Fonte: website Amor Além do Seio (http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio) 

 

A amamentação, além de possuir benefícios nutricionais, imunológicos e 

emocionais, promove a saúde do sistema estomatognático, visto que ela estimula o 

crescimento normal dos maxilares, propicia o correto estabelecimento da respiração nasal e o 

adequado desenvolvimento do complexo craniofacial. Outra vantagem da amamentação é que 

ela auxilia na prevenção da instalação e persistência dos hábitos de sucção não nutritivos 

(ICHISATO; SHIMO, 2002; GONÇALVES et al., 2007; FRANÇA et al., 2007; 

ALBUQUERQUE et al., 2010). 

Para compreender os benefícios da amamentação em relação à saúde bucal se faz 

necessário entender todo o seu processo, desde a pega do seio pelo bebê até a sua deglutição, 

enfatizando a etapa de sucção. Durante a sucção no seio da mãe, o bebê realiza a ordenha do 

bico do seio materno, esse movimento gera um esforço realizado pela musculatura facial, e 

consequentemente a função neuromuscular da boca desenvolve-se de forma equilibrada, 

saciando a necessidade de sucção por parte da criança (JUNQUEIRA, 2005; CASAGRANDE 

et al., 2008; BERVIAN; FONTANA; CAUS, 2008). 

Alguns fatores podem influenciar de forma negativa no processo de sucção do 

bebê, destaca-se entre eles o uso da chupeta ou mamadeira, os quais não exigem esforços, o 

que gera uma desordem no desenvolvimento normal da musculatura e dos maxilares. Todo 

hábito que perdurar após os três anos ou tiver alta frequência será mais deletério e capaz de 

http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio
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causar oclusopatias graves (CASAGRANDE et al., 2008; BERVIAN; FONTANA; CAUS, 

2008; ROCHELLE et al., 2010). 

Ainda na seção de Saúde Bucal e Amamentação, o website apresenta a diferença 

entre a amamentação no seio e a utilização de mamadeiras (Figura 11) e explica em quais 

casos se deve fazer o uso da mamadeira e quais possíveis danos que ela pode gerar. 

Apresenta, também, dois tipos de bicos que podem ser utilizados, o tradicional e o ortodôntico 

e explica que, caso seja realmente necessário o uso da mamadeira, deve-se optar sempre pela 

utilização do bico ortodôntico, visto que o mesmo se aproxima mais da anatomia do seio 

materno e, consequentemente, reproduz as atividades musculares e de deglutição mais 

próximas do natural.  

 
Figura 11 – Diferença entre a amamentação no seio e a utilização de mamadeiras, seção Saúde Bucal e 

Amamentação, website Amor Além do Seio. 

Fonte: website Amor Além do Seio (http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio) 

 

Realizando uma comparação entre o bico de mamadeira e o mamilo materno 

percebe-se que a mamadeira é confeccionada em material plástico e o mamilo é um tecido 

orgânico e elástico, podendo se distender três vezes mais do que seu comprimento inicial. 

Além disso, outra diferença existente é na compressão da boca da criança na base e na ponta 

dos bicos, apresentando menor elasticidade por parte dos bicos de mamadeiras (CARVALHO, 

2003; SUDO, 2012). 

http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio
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Sabendo que a pega na alimentação artificial envolve mecanismos musculares que 

não se aproximam ao aleitamento materno, para haver um vedamento mais efetivo, a 

musculatura mentoniana se torna ativa, enquanto deveria ser passiva e o lábio superior tem 

seu desenvolvimento prejudicado, tornando-se encurtado com o tempo e incapaz de promover 

um vedamento labial (CARVALHO, 2003). 

Outra diferença relatada na literatura entre os bicos é que na preensão do mamilo 

da mãe, este preencherá toda a cavidade oral moldando-se a boca de cada criança. Já na 

alimentação artificial é a boca que deve se adaptar ao bico, desenvolvendo uma postura 

inadequada da língua e sua tonificação (SUDO, 2012). 

Porém, em alguns casos, a mamadeira é considerada realmente necessária para a 

introdução de alimentação para as crianças, como no caso dos bebês a termo, dos pacientes 

com fissuras lábio-palatais e filhos de mães portadoras do vírus HIV (DUARTE; 

QUINTANA; EL BEITUNE, 2005; GORGULHO; PACHECO, 2008; SANTOS et al., 2014). 

A introdução da mamadeira ocorre, no caso dos bebês a termo, ou seja, aquele 

nascido antes de 37 semanas de gestação, devido a dificuldade que eles apresentam em sugar, 

deglutir e respirar coordenadamente (CARVALHO, 2003). Já em relação aos filhos de mães 

portadoras do HIV a amamentação natural é desconsiderada por ser considerada a principal 

via de transmissão do vírus no período pós-natal (DUARTE; QUINTANA; EL BEITUNE, 

2005). 

Outra situação especial que envolve a utilização de mamadeiras está relacionada 

às crianças que apresentam fendas labiais e/ou palatais, visto que elas apresentam sucção 

inadequada por falta de pressão oral e fadiga durante a amamentação (CAMPILLAY; 

DELGADO; BRESCOVICI, 2010; REILLY et al., 2013). 

Por fim, a interrupção precoce da amamentação pode levar à ruptura do 

desenvolvimento harmonioso das funções estomatognáticas da criança e prejudicar a 

mastigação, a deglutição e a articulação dos sons da fala, além de levar ao desenvolvimento 

de hábitos deletérios e desenvolvimento de uma possível má oclusão (SILVA, 2006; 

MOIMAZ et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2016). 

Ainda durante essa seção, foi dada atenção para um hábito bastante corriqueiro na 

alimentação das crianças, que é a prática das mães e/ou familiares em aumentarem o orifício 

da mamadeira com finalidade de acelerar a alimentação das crianças.  Essa prática cultural 

pode ter seus benefícios para mães e familiares, visto que a atividade de alimentar as crianças 

será realizada de forma mais rápida e economizará o tempo dos adultos. Porém, esse 
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aceleramento no processo de deglutição do leite realizado pela criança gerará danos de ordem 

emocional, de desenvolvimento orofacial e até respiratórios.  

 

5ª seção: Hábitos bucais deletérios 

 

Esta seção tem por finalidade estimular os usuários a relacionar os hábitos bucais 

adquiridos pelas crianças com a instalação das más oclusões dentárias. Após uma breve 

definição dos assuntos – hábitos deletérios e má oclusão dentária – fez-se uma correlação dos 

dois temas com a amamentação, estimulando os usuários a compreender essa importante 

interação, que irá resultar em um equilíbrio na musculatura orofacial da criança e em um 

correto crescimento e desenvolvimento da face, sem a presença de hábitos e, por conseguinte, 

sem a instalação de más oclusões dentárias (Figura 12). 

 
Figura 12 – Hábitos deletérios, website Amor Além do Seio.  

Fonte: website Amor Além do Seio (http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio) 

 

Os hábitos são conceituados como um costume ou prática adquirida pela repetição 

frequente, que, muitas vezes praticado, se torna inconsciente e passa a ser incorporado à 

personalidade (VIEIRA, 2002). Diversos pesquisadores apontam os hábitos bucais como 

causadores da instalação de maloclusões e os classificam em nutritivos e não nutritivos. O 
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primeiro fornece nutrientes alimentares por meio da amamentação ou mamadeira. O segundo 

proporciona à criança um prazer especial, como a sensação de conforto e proteção, suprindo 

as necessidades de sucção durante a lactância, bem como as carências afetivas e psicológicas 

(ZUANON et al., 2000; TARTAGLIA et al., 2001; BISHARA et al., 2006; JOHANNS et al., 

2011).   

Dentre os hábitos bucais deletérios, podemos citar: a sucção do polegar e outros 

dedos; projeção da língua; sucção e mordida do lábio; deglutição atípica; postura: má postura 

no sono, má postura na vigília; onicofagia; sucção habitual de lápis, chupetas e outros objetos; 

bruxismo diurno e noturno e respirador bucal (ALMEIDA; NOGUEIRA FILHO; JARDIM, 

2002; SILVA, 2006; CASAGRANDE et al., 2008; JOHANNS et al., 2011). 

Esses hábitos, quando apresentam intensidade, frequência e duração prolongada 

associadas à predisposição genética do paciente, podem gerar o comprometimento da 

neuromusculatura orofacial, o crescimento craniofacial e acarretar em desenvolvimento de 

más oclusões dentárias (TRAWITZKI et al., 2005; SILVA, 2006; MOIMAZ et al., 2011; 

SILVEIRA et al., 2013; CHEN; XIA; GE, 2015).  

Ao longo dos anos, vários autores vêm se preocupando com o estudo da 

associação entre a forma de aleitamento e a instalação de hábitos deletérios e, a partir desses, 

o desenvolvimento de más oclusões em crianças (SERRA NEGRA; PORDEUS; ROCHA 

JUNIOR, 1997; PLANAS, 1997; QUELUZ; GIMENEZ, 2000; BALDRIGHI et al., 2001; 

MEDEIROS-BEZERRA et al., 2005; MOIMAZ et al., 2013). 

Além disso, a literatura evidencia que a amamentação artificial prolongada pode 

ocasionar o aparecimento de hábitos orais deletérios não nutritivos, que potencializam as 

alterações dentárias (CARVALHO, 1995; NEIVA et al., 2003; JUNQUEIRA, 2005; 

SILVEIRA et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2016).  

Compreende-se assim que, quando a mãe é orientada acerca da importância do 

aleitamento natural, ocorre um prolongamento do aleitamento materno exclusivo e, 

consequentemente, um atraso na instalação de hábitos de sucção não nutritivos, os principais 

causadores de alteração oclusal. Por isso, torna-se necessário realizar uma correta orientação 

dos pais logo após o nascimento da criança para a prevenção do desmame precoce e da 

introdução de outros meios de sucção (BARREIRA; MACHADO, 2004; ALMEIDA et al., 

2008; OLIVEIRA et al., 2016). 

Após a demonstração da importância da tríade amamentação-hábitos bucais-má 

oclusão ocorreu a exposição dos principais hábitos aos quais a criança está exposta. Durante 
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essa seção todos os hábitos foram conceituados e explicados sobre os possíveis danos que eles 

podem causar na boca das crianças, bem como algumas medidas preventivas foram 

relacionadas.  

 
Figura 13 – Tipos de hábitos, website Amor Além do Seio.   

Fonte: website Amor Além do Seio (http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio) 

 

Em relação ao período de duração do hábito, o ideal é que a criança abandone o 

hábito entre o 3° e 4° ano de idade, pois, a partir disso, existe a possibilidade do hábito gerar 

uma alteração na cavidade oral da criança, tal como: uma mordida aberta anterior, mordida 

cruzada posterior e sobressaliência excessiva. Inclusive, constata-se que, quando os hábitos 

são removidos abaixo dessa idade, podem levar à reversão da maloclusão ou ao não 

estabelecimento de uma má oclusão (ADAIR; STEVEN, 1997; SILVA, 2006; CHEN; XIA; 

GE, 2015). 

Para finalizar essa seção de hábitos deletérios, uma atenção especial foi 

dispensada em relação ao uso da mamadeira e da chupeta em crianças, por meio da exposição 

dos seus malefícios e dicas de como auxiliar pais e familiares a removerem esses hábitos 

(Figura 14). 
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Figura 14 – Mamadeira e chupeta: Por que não usar, website Amor Além do Seio. 

Fonte: website Amor Além do Seio (http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio)  

 

Um dos fatores que comprometem o sucesso do aleitamento materno é a 

utilização de chupetas e mamadeiras, pois, uma vez inseridas, podem gerar o insucesso da 

amamentação (PIZZOL et al., 2012; BUCCINI; PÉREZ- ESCAMILLA; VENANCIO, 2015). 

Apesar de a chupeta ter seu uso desaconselhado pela OMS, ela é um bem de 

consumo bastante acessível na sociedade, de preço reduzido e culturalmente enraizado no 

cuidado infantil, visto que muitos pais e cuidadores se utilizam dela para acalmar e 

reconfortar as crianças. Seu nome em inglês demonstra sua utilidade, já que pacifier vem de 

pacify, que significa pacificar, acalmar (TOMITA; BIJELA; FRANCO, 2000; OMS, 2001; 

BARREIRA; MACHADO, 2004; CASTILHO; ROCHA, 2009). 

Dessa forma, o uso prolongado e frequente dos bicos da chupeta e/ou da 

mamadeira podem causar problemas dentários nas crianças. Sendo assim, com a finalidade de 

minimizar os efeitos deletérios provocados por ela, foram desenvolvidos bicos ortodônticos, 

com o objetivo de se adapatar melhor ao palato da criança e, consequentemente, diminuir as 

forças que contribuem para a alteração da posição dos dentes. 

Portanto, mesmo que os bicos das chupetas e/ou mamadeiras sejam ortodônticos 

ou convencionais, seu uso também representa um fator de risco para o desenvolvimento de 

más oclusões dentárias. Seja por seu uso com grande frequência e intensidade, ou seja, por 

apresentar uma maior chance de a criança manter o hábito de sucção não nutritiva em relação 

àquelas que nunca a utilizaram (LEITE-CAVALCANTI; MEDEIROS-BEZERRA; MOURA, 

2007; BUENO et al., 2013). 
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Portanto, é possível inferir que a prática de aleitamento materno prolongado sem 

uso de mamadeiras e bicos artificiais parece exercer efeitos muito positivos na prevenção de 

hábitos de sucção não nutritiva (VASCONCELOS et al., 2011).
 

No caso de a prevenção não ter sido alcançada e de os hábitos bucais deletérios já 

se apresentarem instalados, existe a necessidade de se realizar o tratamento dessas patologias, 

de forma multidisciplinar, que englobe não só os problemas dentários e esqueléticos, mas, 

também, o controle psicológico, a fim de proporcionar um atendimento holístico ao paciente 

infantil (GELLIN, 1978; BRAGHINI et al., 2002; SILVA 2006; VIANA et al., 2013).  

Por fim, essa seção ressalta a importância do aleitamento materno exclusivo e sua 

prática para evitar a instalação de possíveis hábitos bucais deletérios entre as crianças e, 

futuramente, um problema de desenvolvimento oral e facial.  

Devido à relevância do tema, prevenção e instalação dos hábitos de sucção não 

nutritiva, tem-se hoje no Brasil uma política de saúde pública, cujo objetivo é prevenir as 

oclusopatias. Segundo os dados do SBBrasil 2010, o Brasil apresenta uma prevalência de 

69% das crianças com cinco anos de idade portadoras de algum problema oclusal (BRASIL, 

2011).  

Por isso, o Ministério da Saúde
 
ressalta a importância entre o aleitamento materno 

e a presença de hábitos deletérios, enfatizando que quanto maior o tempo de amamentação, 

menores índices de uso de hábitos deletérios, além de menor prevalência de oclusopatias 

(BRASIL, 2008). Essa recomendação é extremamente esclarecida na literatura (SERRA 

NEGRA; PORDEUS; ROCHA JUNIOR, 1997; BRAGHIN et al., 2002; SILVA, 2006; 

PIZZOL et al., 2012). 

 

6ª seção: Má oclusão 

 

Essa seção foi desenvolvida com o objetivo de expor para os usuários o 

significado desse termo. Ademais, nessas páginas o usuário pode conhecer como se 

caracteriza uma oclusão normal, quais os tipos de má oclusão existentes, facilitando a 

visualização e reconhecimento de algum problema na boca de suas crianças (Figura 15).  
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Figura 15 – Má oclusão, website Amor Além do Seio.  

Fonte: website Amor Além do Seio (http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio) 

 

A má oclusão dentária pode ser definida como todo e qualquer desvio da oclusão 

dentária normal, gerando má posição dos dentes e levando a prejuízos (ANGLE, 1899; 

STRANG, 1957). Dentre as maloclusões existentes podemos citar: a mordida aberta, a 

sobressaliência acentuada, sobremordida acentuada, a mordida cruzada posterior, dentre 

outras (CARVALHO et al., 2011; SOUSA et al., 2014; CORRÊA-FARIA et al., 2014). 

Dessa forma, de posse do conhecimento de que os hábitos bucais deletérios 

podem gerar a maloclusão e, que a amamentação interfere na não oferta de meios de sucção 

não nutritivos por parte dos pais e na não adesão das crianças aos hábitos bucais, faz-se 

necessário ressaltar que a amamentação natural deve ser estimulada com o intuito de impedir 

e/ou interceptar o estabelecimento de más oclusões, ainda na dentição decídua (ANTUNES et 

al., 2015). 

Após a conceituação teórica dos problemas que podem se instalar na cavidade oral 

das crianças e, consequentemente, comprometer seu desenvolvimento músculo-esquelético e 

até emocional, o website apresenta imagens de casos clínicos ortodônticos, gentilmente 

cedidos por um professor da pesquisadora, doutor em ortodontia, com o objetivo de facilitar a 

visualização dos usuários acerca dos reais problemas que um hábito deletério pode causar. 

Essa apresentação de imagens de forma dinâmica e rápida tem como finalidade desenvolver 

nos usuários uma consciência de responsabilidade dos mesmos quanto ao uso ou abandono 
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dos hábitos pelas crianças, com o intuito de fazer com que os pais e responsáveis reparem que 

esses danos são reais, como pode ser visto na figura 16.  

 

Figura 16 – Hábitos deletérios e suas consequências bucais, website Amor Além do Seio.  

Fonte: website Amor Além do Seio (http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio) 

 

7ª seção: Orientações 

 

A seção de Orientações traz o papel da prevenção como a melhor maneira de se 

evitar a instalação de hábitos bucais deletérios. Estimula também os usuários a tratar os 

problemas bucais das crianças o mais cedo possível, ainda na fase de dentição decídua, 

evitando o aparecimento de problemas na dentição permanente e simplificando ou até 

eliminando o uso de aparelhos ortodônticos no futuro. 

Essa página apresenta aos usuários algumas formas de prevenção da instalação de 

más oclusões dentárias e estimula a amamentação como principal fator de prevenção para a 

instalação de hábitos bucais deletérios, conforme pode ser visualizado na figura 17. 
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Figura 17 – Orientações de como evitar problemas bucais nas crianças, website Amor Além do Seio. 

Fonte: website Amor Além do Seio (http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio) 

  
 

Para se evitar a instalação de hábitos bucais e, consequentemente, a má oclusão 

dentária, deve-se trabalhar com a tríade família-criança-profissional. As crianças são as 

grandes responsáveis pelo sucesso de sua saúde bucal, elas devem ser conscientizadas e 

responsabilizadas acerca dos seus atos, além de serem motivadas para o abandono dos hábitos 

ou aceitação quanto ao tratamento (AGUIAR et al., 2005). 

O papel dos pais é de suma importância para uma boa manutenção da saúde bucal 

de seus filhos. Eles devem considerar a origem do hábito de sucção, tentando diagnosticar, 

minimizar ou corrigir as causas de desconforto, medo e ansiedade da criança. Além disso, os 

pais atuam no reforço das recomendações do profissional e incentivam, por meio de uma 

atitude motivadora, a remoção dos hábitos bucais das crianças, bem como de suas 

permanências no que diz respeito ao tratamento ortodôntico (MACDONALD; AVERY, 1986; 

CUNHA; LEBER, 1998; ADA, 2007; ANTUNES et al., 2008). 

O profissional também exerce um papel de grande relevância, visto que ele deve 

orientar os familiares em relação à importância e à necessidade do aleitamento materno e a 

influência deste ato para a instalação de hábitos bucais deletérios. Ainda no tocante à 

prevenção das más oclusões, o cirurgião-dentista deve atuar na motivação da criança para 

remoção de hábitos e no correto diagnóstico e tratamento das oclusopatias (AGUIAR et al., 

2005; KILPP, 2008; SANTOS NETO et al., 2012). 
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Para cada hábito há uma correção específica que deve ser analisada e tratada pelo 

dentista, porém, como via de regra, deve haver uma conscientização do hábito por parte da 

criança e reconhecimento se o paciente apresenta vontade de removê-lo (VELLINI, 2004). 

Deste modo, o odontopediatra/ortodontista deve trabalhar sempre com uma visão 

integral da criança, trabalhando com uma equipe multiprofissional, tais como 

otorrinolaringologista, psicólogo e fonoaudiólogo para obter sucesso na remoção dos hábitos 

e no tratamento das más oclusões dentárias (MOYERS, 1991; EMMERICH et al., 2004; 

LIMA et al., 2010; VITURIANO, 2014). 

Portanto, é muito importante tratar os casos que envolvem a presença de hábitos 

bucais deletérios o mais precoce possível, pois, quando o hábito cessa entre os três ou quatro 

anos de idade da criança, há uma probabilidade da reversão da má oclusão e, por 

consequência, a não necessidade de se realizar terapias ortodônticas (HEBLING et al., 2007; 

VASCONCELOS et al., 2011; GONELLA et al., 2012; VITURIANO, 2014). 

 Da mesma forma, é importante que o cirurgião-dentista possua conhecimento dos 

tipos de maloclusões causados pela falta da amamentação natural, para que ele possa realizar 

um diagnóstico precoce e atuar com medidas preventivas, além de atuar como multiplicador 

de informações direcionadas à comunidade, incentivando o aleitamento materno exclusivo, 

que, além dos inúmeros benefícios conhecidos, é fator de proteção contra a instalação e 

também a permanência de hábitos de sucção não nutritivos (MIOTTO et al., 2014; 

ANTUNES et al., 2015). 

 

8ª seção: Higiene oral 

 

Algumas mães que participaram dos grupos focais dessa pesquisa posteriormente 

procuraram a pesquisadora com questionamentos acerca de como realizar a higiene oral de 

suas crianças. Como a higiene oral também é parte fundamental para uma boa saúde bucal das 

crianças e, ainda se percebe que muitos pais possuem dúvidas e dificuldades em relação a esse 

tema, torna-se cabível inserir essa seção no website Amor Além do Seio, com o objetivo de 

auxiliar e estimular os pais e as famílias na manutenção da higiene bucal de suas crianças, 

visto que eles têm um papel fundamental na manutenção da saúde oral das crianças (Figura 

18). 
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Figura 18 – Higiene oral, website Amor Além do Seio. 

Fonte: website Amor Além do Seio (http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio) 

 

À vista disso, devido à importância da higiene oral para a saúde bucal, é 

necessário fornecer à população orientações adequadas sobre o comportamento relacionado à 

saúde bucal das crianças, bem como sua relação com as cáries dentárias, além de abordar os 

fatores que influenciam na saúde bucal das crianças (CASTILHO et al., 2013). 

A motivação em relação à higiene oral deve ser desenvolvida tão cedo quanto 

possível, a fim de formar a base para um comportamento futuro. Essa educação deve começar 

antes que as crianças possam desenvolver um comportamento de risco, pois uma vez 

adquirido o hábito, fica mais difícil conseguir uma mudança (MAKUCH; RESCHKE; RUPF, 

2011). 

Os cuidados com a higiene oral das crianças são de responsabilidades dos pais ou 

responsáveis. Dessa forma, pais comprometidos com a higiene oral das crianças conseguem 

estimulá-las de forma efetiva (ALVES; VOLSCHAN; HAAS, 2004; ADAIR et al., 2004; 

MASSONI; FORTE; SAMPAIO, 2005; MASSONI et al., 2010). 

O cirurgião-dentista também possui seu papel de relevância no processo de 

higiene bucal das crianças. Compreende-se que ele deve apresentar ao paciente a importância 

da prática de hábitos de higiene adequados, além de participar do processo curativo das 

doenças provenientes da má higiene bucal. Sendo assim, não se pode desconsiderar o papel do 

cirurgião-dentista no processo de educação e promoção da saúde de uma população 

(BOTTAN et al., 2010; KUBO; MIALHE, 2011). 
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Portanto, a educação em saúde é útil para aumentar o nível de conhecimento e 

alterar atitudes e crenças não apenas das crianças, mas também de seus pais. Dessa maneira, 

deve-se utilizar uma abordagem metodológica que permita aos sujeitos identificar os 

problemas, levantar hipóteses, refletir sobre situações e, posteriormente, descobrir e 

desenvolver soluções para uma melhor higiene bucal de seus pequenos (CARCERERI et al., 

2010). 

 Contudo, provocar uma mudança no comportamento das pessoas e perpetuá-las 

continua sendo um grande desafio para os profissionais de saúde (KAY; LOCKER, 1998; 

AMIN; HARRISON, 2009). 

Esta seção também traz informações acerca da importância da visita da criança ao 

dentista, tanto para os pequenos quanto para os familiares, bem como quais os cuidados que  

os adultos devem ter em relação à higiene oral infantil. Ainda estimula e explica como deve 

ser feita a higiene oral das crianças, divididas por faixa etária devido à peculiaridade de cada 

época em relação ao seu crescimento e desenvolvimento oral.  

Ressalta-se, também, que aos poucos a criança deve assumir a responsabilidade de 

sua saúde bucal, de acordo com o desenvolvimento de sua coordenação motora, e que cabe 

aos responsáveis supervisionar e auxiliar as crianças quanto à higiene oral (MACEDO, 2010). 

Por fim, esta página apresenta um vídeo demonstrando o processo de limpeza da 

cavidade oral infantil, facilitando a visualização dos usuários quanto à correta higienização da 

boca das crianças. 

 

9ª seção: Saiba mais 

 

A seção Saiba mais foi criada com a finalidade de divulgar a literatura utilizada 

durante a confecção deste website. Além de conferir confiabilidade ao site com a divulgação 

das referências, também serve de estímulo ao aprofundamento por parte dos usuários sobre o 

tema. Na figura 19 é apresentada a página do website referente a essa seção. 
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Figura 19 – Saiba mais, website Amor Além do Seio. 

Fonte: website Amor Além do Seio (http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio) 

 

É inegável que a Internet já se tornou uma parte integrante na vida das pessoas. 

Sendo assim, é necessário oferecer à comunidade em geral informações confiáveis, de forma 

simples e dinâmica acerca do tema amamentação e saúde bucal, realizando um trabalho de 

prevenção e conscientização sobre os danos que os hábitos bucais podem causar, explorando 

um tema de grande relevância dentro da odontologia, mas pouco debatido perante a 

sociedade.  

 

5.4 Avaliação e manutenção 

 

A avaliação do website Amor Além do Seio ocorreu através da validação, de seu 

conteúdo e de sua aparência, realizada por juízes. Durante o processo de validação foi obtido 

o Índice de Validade de Conteúdo, observando as áreas com maior deficiência, analisando as 

sugestões emitidas pelos juízes e incorporando algumas modificações junto ao website, 

assegurando a sua manutenção.  

Compreende-se que estudos de validação são importantes para medir a precisão de 

algo, que permitirá a implementação de intervenções adequadas, além do alcance dos 

resultados esperados para o paciente, família ou comunidade (LUNNEY, 2008). 

Para analisar o processo de validação realizado durante esta pesquisa, fez-se 

necessário caracterizar os juízes, por meio do preeenchimento de um questionário online 

(APÊNDICE D e F) que contém questões acerca da profissão, sexo, idade, área de formação e 
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função ou cargo desempenhado atualmente pelos juízes. Deste modo, constata-se que estes 

juízes participantes desta pesquisa possuem profissões distintas, sendo eles da Enfermagem, 

Odontologia e Tecnologia. Os profissionais foram identificados de acordo com a inicial de 

sua profissão, seguida de sequência numérica. Ao todo os nove participantes foram 

caracterizados da seguinte forma: Três enfermeiros: E1, E2, E3; três dentistas; D1, D2, D3 e 

três participantes da área de tecnologia: T1, T2, T3. 

A princípio, foram escolhidos juízes que possuíssem titulação de Doutor, porém, 

devido à ausência de respostas por parte de alguns deles, a pesquisadora contatou outros 

juízes, dessa vez incluindo a titulação de Mestre e, alcançou o número final de juízes para 

compor a etapa de validação do website. 

 Por fim, contou-se com nove juízes que participaram da etapa de validação do 

website, sendo três da enfermagem, três da odontologia e três da tecnologia. Os quais estão 

demonstrados na tabela 1. 

 
Tabela 1 – Demonstrativo pessoal e profissional dos juízes que avaliaram o website Amor Além do Seio. 

Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 

Código  Profissão Sexo Idade Área Atuação Função/ Cargo 

E1 Enfermeira F 34 Saúde da Criança Professora 

Universitária 

E2 Enfermeira F 35 Banco de Leite 

Humano e UTI 

Neonatal  

Enfermeira hospitalar 

e maternidade 

E3 Enfermeira F 32 Enfermagem em 

Saúde da Criança e 

do Adolescente 

Professora 

Universitária 

D1 Dentista F 48 Ortodontia Professora 

Universitária 

D2 Dentista F 37 Atenção Básica  Unidade de Atenção 

Básica 

D3  Dentista F 39 Saúde Coletiva e 

Odontopediatria 

Professora 

Universitária e 

Unidade de Atenção 

Básica 

T1 Professor M 35 Educação à Distância Professor 

Universitário 

 

Continua. 
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Tabela 1 – Demonstrativo pessoal e profissional dos juízes que avaliaram o website Amor Além do Seio. 

Fortaleza, CE. Brasil, 2016. (Conclusão) 

Código  Profissão Sexo Idade Área Atuação Função/ Cargo 

T2 Assessor 

Técnico de 

Informática 

Educativa 

M 40 Assessor, consultor e 

produtor de 

conteúdos digitais 

Assessor, consultor e 

produtor da 

Secretaria Municipal 

de Educação 

T3 Designer 

Gráfico 

M 35 Design Gráfico Professor 

Universitário 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na tabela 1, observa-se que o perfil dos avaliadores selecionados contemplou os 

aspectos referentes à amamentação, saúde da criança, saúde bucal infantil e educação em 

saúde. No tocante aos juízes de conteúdo, observa-se que todos os participantes são do sexo 

feminino, tanto da área de Enfermagem quanto da Odontologia e que o quadro de juízes da 

área de Tecnologia foi composto por pessoas do sexo masculino.  

Ainda acerca da caracterização dos juízes, constata-se que duas enfermeiras 

trabalham na área de saúde da criança e uma na área de aleitamento materno, gerando 

relevantes considerações quanto à importância do aleitamento materno para o 

desenvolvimento geral das crianças. Com relação aos juízes de conteúdo, agora relacionados à 

odontologia, as três dentistas que compõem o quadro apresentam áreas de atuação distintas, 

gerando uma visão ampliada acerca da avaliação do site, observando a saúde bucal para muito 

além de problemas ortodônticos, visando ao bem-estar das crianças e da coletividade.  

Para a escolha dos juízes da área de tecnologia, selecionaram-se aqueles que 

possuíam histórico com o desenvolvimento de materais educativos. Sendo assim, os três 

juízes que compuseram a amostra possuem profissões distintas, mas trabalham com materiais 

educativos, sendo um com o ramo da educação à distância, outro com produção de conteúdos 

digitais e outro no ramo da comunicação visual, interligando as três áreas em prol de uma 

melhor acessibilidade, usabilidade e aparência do website. 

Com relação à idade dos avaliadores, na tabela 2 é demonstrada a média, mediana, 

desvio padrão, a idade mínima e máxima dos juízes por cada profissão. 
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Tabela 2 – Distribuição da idade dos juízes segundo a profissão. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 

Profissão N Média Desvio 

Padrão 

Mínimo Mediana Máximo 

Enfermeiros 3 33,6 ±1,52 32 34 35 

Dentistas 3 41,3 ± 5,85 37 39 48 

Tecnologia 3 36,6 ± 5,85 35 35 40 

Total 9 37,2 ±4,73 32 37 48 

Fonte: Autoria própria. 

Observa-se na tabela 2 que a média de idade dos avaliadores, como um todo, foi 

de 37,2 anos, aproximadamente, com um desvio padrão de 4,73 para mais ou para menos, 

compondo uma amostra com idade mínima de 32 anos e máxima de 48 anos. No tocante às 

enfermeiras, a média de idade foi de 33,6 anos, com desvio padrão de ± 1,52, tendo uma 

mediana de 34 anos de idade. Com relação às dentistas, a idade mínima apresentada foi de 37 

anos e a máxima de 48 anos, apresentando uma idade mediana de 39 anos. O perfil etário dos 

participantes considerados da tecnologia foi de uma idade média de 36,6 anos com desvio 

padrão de mais ou menos 2,88, tendo como idade mínima 35 anos e máxima 40 anos. 

A tabela 3 apresenta a profissão e as titulações dos juízes participantes da etapa de 

validação do website. No início deste estudo, a pretensão era alcançar todos os avaliadores 

doutores, porém, devido à ausência de resposta por mais de 20 dias por parte deles, 

caracterizando um critério de exclusão, outros participantes foram convocados, resultando na 

amostra final de juízes que integraram este estudo. 

 
Tabela 3 – Distribuição dos juízes segundo profissão e titulação. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 

Variável 

Titulação 

Enfermeiros 

(N=3)  

Dentistas 

(N=3)  

Tecnologia 

(N=3)  

Total 

(N=9)  

Doutorado 1 0 1 2 

Mestrado 2 3 2 7 

Especialização 0 0 0 0 

Fonte: Autoria própria. 

Conforme a tabela 3, pode-se observar que sete juízes participantes possuem a 

titulação de Mestre (78%) e dois juízes apresentam a titulação de Doutor (22%) e nenhum 
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avaliador possui título máximo de especialista, apesar de seis juízes terem concluído cursos de 

especialização.  

Dessa forma, constata-se que todos os avaliadores possuem a titulação de Mestre 

ou Doutor e, além disso, quatro profissionais que possuem o título de Mestre estão com 

doutorados em andamento, sendo dois da área de Enfermagem, um da Odontologia e um da 

Tecnologia.  

Analisando o nível de formação por categoria profissional percebe-se que em 

relação às enfermeiras e aos juízes da tecnologia, uma pessoa possui doutorado (33%) e duas 

possuem mestrado (67%). O mesmo não se observa entre as dentistas, pois todas as três 

possuem mestrado (100%).    

Após ter realizado o levantamento do nível de formação dos juízes, se faz 

necessário reconhecer suas áreas de atuação. Quanto aos juízes de conteúdo, foi avaliado se 

eles atuam na assistência, no ensino ou na pesquisa. Em relação aos juízes da tecnologia 

foram avaliados quanto à atuação nas áreas de ensino e pesquisa, como pode ser demonstrado 

na tabela 4. 

 
Tabela 4 – Demonstrativo, em números, das áreas de atuação dos juízes de conteúdo e de aparência com relação 

à assistência, ensino e pesquisa. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 

Variável 

Área de atuação 

Enfermeiros 

(N=3)  

Dentistas 

(N=3)  

Tecnologia 

(N=3)  

Total 

(N=9) 

Assistência 3 3 Não se aplica 6 

Ensino 3 2 3 8 

Pesquisa 3 2 3 8 

Fonte: Autoria própria. 

Com relação à área de atuação dos juízes, a tabela apresenta que 100% dos juízes 

de conteúdo, enfermeiros e dentistas, atuam na assistência e no atendimento clínico dos 

pacientes e que oito juízes (89%), incluindo os de conteúdo e os de aparência, trabalham ou 

possuem experiência na área de ensino e pesquisa, a única exceção é somente uma dentista 

que trabalha exclusivamente na área da assistência.  

Os juízes de conteúdo têm uma média de aproximadamente 13 anos de 

experiência na área assistencial da saúde, com desvio padrão de mais ou menos 7,84, sendo 
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considerado cinco anos como menor tempo de experiência e 26 anos como maior tempo de 

experiência. 

Já na área de ensino, os juízes participantes da pesquisa possuem 

aproximadamente 8,5 anos de atuação, com desvio padrão de 5,63 para mais ou para menos, 

sendo que um avaliador não possui experiência nessa área. O maior período de participação, 

na área do ensino, totalizou 18 anos de experiência, com uma mediana de 10 anos de atuação 

nesse setor. 

Quanto a atuação na área da pesquisa, os dados demonstram que os juízes 

possuem uma faixa mediana de atuação de 6 anos, considerando que um juíz não possui 

experiência nessa área e que o maior tempo de experiência pertence a um avaliador do campo 

da tecnologia, com 16 anos de pesquisa, originando uma média de 7 anos de experiência nessa 

área entre os avaliadores do website. 

Os dados sobre a participação em grupos de pesquisa reforçam a presença dos 

juízes nesta área, em que 88,9% (n=8) participam de algum grupo de pesquisa, sendo suas 

temáticas referentes à saúde da criança, atenção primária, amamentação, saúde coletiva, 

odontopediatria, produção de material didatico para EAD, tecnologias digitais e design de 

informação, deixando evidente que os juízes componentes dessa etapa são estudiosos e 

pesquisadores das áreas abordadas pelo website Amor Além do Seio.  

Dessa forma, percebe-se a diversidade de profissão e de áreas de atuação dos 

juízes pertencentes a esse estudo. Sendo assim, faz-se necessário conhecer acerca de quais 

temáticas, relacionadas aos assuntos do website, eles possuem experiência.  

A apresentação das temáticas de atuação dos juízes de conteúdo e de aparência 

está exposta na tabela 5. 

 
Tabela 5 – Apresentação das temáticas de atuação dos juízes de conteúdo e de aparência participantes da 

avaliação do website Amor Além do Seio. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 

Variável 

Experiência 

Enfermeiros 

(N=3)  

Dentistas 

(N=3)  

Tecnologia 

(N=3)  

Total 

(N=9)  

Aleitamento 

materno 

3 2 Não se aplica 5 

Saúde da criança 3 3 Não se aplica 6 

Odontopediatria Não se aplica 3 Não se aplica 3 

Continua. 
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Tabela 5 – Apresentação das temáticas de atuação dos juízes de conteúdo e de aparência participantes da 

avaliação do website Amor Além do Seio. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. (Conclusão) 

Variável 

Experiência 

Enfermeiros 

(N=3)  

Dentistas 

(N=3)  

Tecnologia 

(N=3)  

Total 

(N=9)  

Ortodontia Não se aplica 2 Não se aplica 2 

Material 

educativo em 

saúde 

 

0 0 3 3 

Outros 0     2 0 2 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os dados mostraram que dos nove juízes avaliadores, todos possuem alguma 

relação com a temática do website, que se caracteriza por abordar assuntos como a 

amamentação e sua influência na saúde bucal. Essa visão multidisciplinar, que aconteceu 

durante o processo de validação, forneceu ao website maior valor teórico, gráfico e de 

usabilidade.  

Portanto, podemos caracterizar que 100% dos participantes da área de tecnologia 

apresentam experiência na área de criação e desenvolvimento de material educativo em saúde, 

o que facilita a avaliação do referido material. 

No tocante aos anos de experiência desses juízes com material educativo, 

constata-se uma média de 8,3 anos de prática nessa temática, com idade mínima de 5 anos e 

máxima de 14 anos de experiência nesse ramo.  

No que se refere à experiência na área de saúde da criança, este item é 

contemplado por 100% dos profissionais, reforçando a relação da amamentação e seus 

benefícios para a saúde infantil. Pode-se destacar também que 83,3% (n=5) dos avaliadores 

possuem experiência na área de aleitamento materno. 

Avaliando o tempo de experiência dos juízes de conteúdo em relação às áreas de 

saúde da criança e aleitamento materno verifica-se que a média de experiência das juízas em 

relação ao aleitamento materno é de aproximandamente 10,5 anos, apresentando um desvio 

padrão de 5,65 para mais ou para menos, com uma mediana de 14,5 anos de vivência nessa 

área. Quando o assunto é saúde da criança, obseva-se que a média de traquejo nessa área é de 

14,3 anos com desvio padrão de ±6,71, sendo que a juíza que apresenta menor tempo de 

experiência possui 6 anos na área e, a que possui maior tempo, tem 26 anos de vivência nessa 

área. 
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Com relação aos juízes referentes à área da Odontologia, 100% tem domínio na 

área de odontopediatria e 66% (n=2) possuem conhecimento na área de ortodontia, 

demonstrando que o quadro de juízes da Odontologia possui plena autoridade para discorrer 

sobre qualquer assunto relativo a essas duas temáticas.  

Na área de odontopediatria, verifica-se que é o campo no qual as juízas de 

conteúdo possuem maior média de tempo de experiência totalizando 18,3 anos, levando em 

consideração o desvio padrão de mais ou menos 6,65. Já na ortodontia constata-se que uma 

juíza não possui experiência na área e que outra apresenta uma vivência de 23 anos neste 

ramo, sendo a média das juízas com experiência na ortodontia de 9 anos com desvio padrão 

de ±12,28.  

Por fim, 22% (n=2) dos juízes possuem conhecimento relativo à área de saúde 

coletiva e de saúde da família, promovendo uma visão integral do tema saúde bucal e 

amamentação, bem como gerando um espaço para divulgação do apoio ao aleitamento 

materno na rede pública de saúde.  

Após a interpretação das tabelas e quadros sintetiza-se que os juízes que 

compuseram a etapa de validação do referido estudo são em número de nove participantes, 

sendo três enfermeiras, três dentistas, contabilizando ao todo seis juízes de conteúdo e três 

juízes de aparência, todos referentes à área de tecnologia. 

Todos os juízes de conteúdo são do sexo feminino e os juízes de aparência são do 

sexo masculino apresentando uma média de idade de 37,2 anos. Acerca do grau de titulação 

dos mesmos, sete (78%) juízes são mestres, sendo quatro doutorandos, e dois (22%) doutores. 

Com atuação nas áreas de assistência, ensino e pesquisa, totalizando:  

 

 100% dos juízes de conteúdo atuantes na área de assistência com média de 

atuação de 13,3 anos; e 

 88% (n=8) dos juízes de conteúdo e de aparência atuantes nas áreas de ensino e 

pesquisa, com uma média de atuação de 8,5 e 7 anos, respectivamente. 

 

Além disso, esses juízes pertencentes às áreas de ensino e pesquisa possuem 

participação em grupos de pesquisas que abordam temáticas semelhantes à temática do 

website Amor Além do Seio, podendo citar: saúde da criança, amamentação, atenção 

primária em saúde, saúde coletiva e odontopediatria, produção de material didático para EaD, 

tecnologias digitais e design de informação.  

Ademais, esses mesmos juízes possuem experiência nas seguintes áreas: 
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 Amamentação: Sendo 83,3% dos juízes (n=5) e média de 10,5 anos de 

experiência na área;  

 Saúde da criança: Totalizando 100% dos juízes (n=6) e média de 14,3 anos de 

atuação;  

 Odontopediatria: Contabilizando 100% (n=3) dos juízes com média de 

experiência de 18,3 anos;  

 Ortodontia: Com 66,6% (n=2) dos juízes e média de 9 anos de experiência;   

 Materiais educativos em saúde: Representando 33,3% (n=3) dos juízes e com 

média de atuação de 8,3 anos na área;  

 Outras áreas também foram citadas como de experiência pelos juízes, tais 

como a saúde coletiva e a atenção primária. 

 

Dessa forma, essa é a caracterização da amostra responsável pela avaliação e 

futuras considerações acerca do website Amor Além do Seio. 

Então, após a caracterização dos juízes, faz-se necessário conhecer suas 

avaliações, percepções e comentários em relação ao website Amor Além do Seio. 

A avaliação foi realizada por meio de questionários específicos, sendo um para os 

juízes de conteúdo (APÊNDICE E), e outro para os juízes de aparência (APÊNDICE G), que 

foram elaborados por meio de uma ferramenta do Google Drive e enviados por e-mail para os 

juízes. Ao receberem o e-mail, os juízes tinham acesso ao link do website Amor Além do 

Seio e a um link para preenchimento do questionário de validação.  

Esse questionário foi desenvolvido baseado no trabalho de Marques (2000) no 

qual os juízes avaliaram diversas categorias em seis escores, sendo eles caracterizados da 

seguinte forma: escore 5 no caso de ser avaliado como “excelente”, 4 caracterizado como 

“muito bom”, 3 para “bom”, 2 quando o quesito se apresenta de forma “regular”, 1 

conceituado como “ruim” e 0 para avaliação como “péssimo”. 

Em relação aos juízes de conteúdo, a avaliação se deu por meio de quatro 

categorias: autoridade, conteúdo geral das informações, apresentação das informações e 

confiabilidade das informações. 
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5.4.1 Avaliação dos juízes de conteúdo 

 

Os resultados da avaliação dos juízes de conteúdo estão apresentados logo abaixo, 

segundo suas categorias. 

 

 Autoridade 

 

Este aspecto é importante para assegurar a confiabilidade do website. Com relação à 

categoria autoridade, foram realizadas duas perguntas: se o website apresenta indicação clara 

sobre o autor e sua qualificação e, se existem mecanismos pelos quais é possível estabelecer 

contato com o mesmo. O gráfico 1 apresenta os valores atribuídos pelos juízes em relação à 

categoria autoridade.   

Gráfico 1 – Valores atribuídos pelos juízes de conteúdo quanto à autoridade do website Amor Além do Seio. 

Fortaleza, CE. Brasil, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Em relação a esses dois quesitos, pode-se considerar que o website foi avaliado 

como “excelente” por 83,3% (n= 5) e, somente um juíz avaliou como “muito bom”, 

demonstrando ser um site confiável. 

 

 Conteúdo geral das informações 

 

No tocante à avaliação da categoria conteúdo geral das informações, o website foi 

analisado por meio de quatro critérios: se o mesmo disponibiliza informações que 
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contemplem os objetivos propostos, se as informações estão claras e organizadas, se os links 

estão apropriados aos usuários e se as referências e fontes utilizadas agregam valor à 

informação.  

A avaliação destes itens evidencia a preocupação em se desenvolver um website 

que seja educativo, que promova mudanças nos conhecimentos e atitudes dos usários, além do 

seu manuseio ser acessível ao público. 

O gráfico 2 apresenta os valores atribuídos pelos juízes de conteúdo em relação ao 

quesito conteúdo geral das informações. 

Gráfico 2 – Apresentação da avaliação dos juízes de conteúdo em relação ao conteúdo geral das informações do 

website Amor Além do Seio. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Nesta categoria de avaliação cada quesito recebeu pontuação diferenciada.  No 

quesito informações coerentes com o objetivo proposto pelo website, 66,6% (n= 4) dos 

avaliadores pontuaram como “excelente” e 33,4% (n=2) caracterizaram como “muito bom”.  

Na categoria referente às informações claras e objetivas, o website recebeu 50% 

(n=3) da avaliação “excelente” e os outros 50% (n=3) como “muito bom”.  

Com relação ao conteúdo das informações nos links serem apropriados aos 

usuários, a pontuação recebida pelo website neste quesito foi “excelente” para 66,6% (n=4) 

dos avaliadores, 16,6% (n=1) classificou o conteúdo das informações como “muito bom” e 

16, 6% (n=1) avaliou “como bom”.  
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O último quesito fez uma avaliação em relação aos conteúdos das informações do 

website, localizados na seção de referências e fontes consultadas, se os mesmos acrescentam 

valor à informação apresentada. Este quesito foi avaliado com 83,3% (n=5) das análises como 

“excelente” e 16,7% (n=1) caracterizaram como “muito bom”.  

Percebe-se, nesta categoria, que algumas alterações devem ser feitas, 

principalmente no tocante à clareza de informações e links apropriados, com o intuito de 

promover a excelência do website. 

 

 Apresentação das informações 

 

A terceira categoria da validação de conteúdo contou com a avaliação da 

apresentação das informações. Nesse quesito, foram avaliados o design gráfico e seu 

favorecimento no aprendizado; as gravuras, se agregam conhecimento ao texto e se estão 

relacionadas com o texto, além de avaliar a facilidade de navegação, forma de apresentação 

dos conteúdos e a organização do website, de maneira clara e lógica. 

  Os gráficos 3 e 4 apresentam a avaliação do website  Amor Além do Seio em 

relação à categoria apresentação das informações.  

Gráfico 3 – Avaliação dos juízes de conteúdo acerca da apresentação das informações do website Amor Além 

do Seio. Primeira Parte. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Nesta categoria, verificou-se o design gráfico do website, se o mesmo favorece o 

aprendizado do usuário e se as gravuras utilizadas agregam conhecimento e estão relacionadas 
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com o texto. Obteve-se que 83,3% (n=5) dos juízes avaliaram como “excelente” e 16,7% 

(n=1) como “muito bom”, representando a aprovação dos juízes de conteúdo em relação à 

apresentação gráfica do website Amor Além do Seio. 

 

Gráfico 4 – Avaliação dos juízes de conteúdo acerca da apresentação das informações do website Amor Além 

do Seio. Segunda Parte. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Ainda no bloco de apresentação das informações, os quesitos facilidade de 

navegação do usuário e forma de apresentação do conteúdo obtiveram como resultado 83,3% 

(n=5) dos juízes de conteúdo que os conceituaram como “excelente” e 16,7% (n=1) como 

“muito bom”. Em relação à organização do website, a avaliação foi de 66,6% (n=4) dos juízes 

consideraram a apresentação das informações como “excelente” e 33,4% (n=2)  como “muito 

bom”. 

 

 Confiabilidade das informações 

 

Outra categoria avaliada diz respeito à confiabilidade das informações que avalia 

se as informações acrescentam conhecimento sobre a amamentação e a prevenção da 

instalação de hábitos bucais deletérios; além disso, analisa se essas informações são 

atualizadas, se são dignas de crédito e se estão livres de erros tipográficos e/ou gramaticais. 

O resultado dessa avaliação pode ser visualizado por meio do gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Avaliação dos juízes de conteúdo acerca da confiabilidade das informações do website Amor Além 

do Seio. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Com relação aos quesitos informações confiáveis e fontes creditadas, 100% (n=6) 

dos juízes de conteúdo mensuraram como “excelente”.  

Quanto ao quesito informações atualizadas, 66,6% (n=4) classificaram como 

“excelente” e 16,7% (n=1) classificou como “muito bom” e outro juíz (n=1) classificou como 

“bom”.  

No quesito erros tipográficos, os resultados são: 50% dos juízes definiram o 

website como “excelente” em relação à ausência de erros tipográficos ou gramaticais, 16,7% 

(n=1) como “muito bom” e 33,3% (n=2) como “bom”.  

Por meio da avaliação dessa categoria, percebe-se a necessidade de se atualizar 

algumas informações, além de se realizar uma revisão ortográfica e gramatical.  

Sendo assim, após o reconhecimento numérico da avaliação dos juízes de 

conteúdo, fez-se necessário mensurar o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) do website 

Amor Além do Seio. Para isso, foi calculado o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) de cada 

um dos quesitos, das categorias avaliadas e do website como um todo, em relação ao seu 

conteúdo e sua aparência. 

Vale relembrar que a fórmula utilizada para avaliar cada item individualmente foi 

esta apresentada: 

                            Número de respostas “5” ou “4” 

                             Número total de respostas 
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No caso do IVC do website Amor Além do Seio, optou-se pelo cálculo da média 

dos valores dos itens calculados separadamente, ou seja, somam-se todos os IVCs calculados 

separadamente e divide-se pelo número de itens considerados na avaliação. O resultado 

recomendado deste IVC global deve ser superior a 0,80.  

O quadro 8 apresenta os resultados encontrados com relação ao Índice de 

Validade de Conteúdo emitidos pelos juízes de conteúdo do website Amor Além do Seio. 

 

Quadro 8 – Resultados dos Índices de Validade de Conteúdo (IVC) e conceitos finais emitidos pelos juízes de 

conteúdo. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 
 
 

Continua. 
 

 

 

Categoria 

 

Questão avaliada 

Índice de 

Validade 

de 

Conteúdo 

(IVC) 

 

Conceito 

final 

1. Autoridade 

        (IVC=1) 

 

 

1.a. Indicação do autor 

 

1.b. Mecanismos de contato 

1 

 

1 

Aprovado 

 

Aprovado 

2. Conteúdo Geral 

das Informações 

(IVC= 0,95) 

2.a. Informações coerentes com os 

objetivos 
1 

 

Aprovado 

 

2.b. Informações claras e organizadas 1 

 

Aprovado 

2.c. Informações links apropriados 0,83 

 

Aprovado 

2.d. Referências agregam valor 1 Aprovado 

 

 

 

3. Apresentação 

das Informações 

(IVC= 1) 

3.a. Design favorece o aprendizado 

3.b. Gravuras agregam conhecimento  

3.c. Gravuras relacionadas ao texto 

3.d. Facilidade de navegação  

3.e. Apresentação do conteúdo 

contribui para o aprendizado 

3.f. Facilidade de localização do 

conteúdo 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

 

Aprovado 



119 

 

 
 

 

Quadro 8 – Resultados dos Índices de Validade de Conteúdo (IVC) e conceitos finais emitidos pelos juízes de 

conteúdo. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. (Conclusão) 
 
 

  Fonte: Autoria própria. 

Segundo as informações do quadro 8, constata-se que em relação à categoria 

autoridade o website foi considerado aprovado obtendo IVC= 1. Na categoria conteúdo geral 

das informações foi obtido IVC= 0,95, considerado como aprovado, mas com necessidade de 

um olhar mais atencioso no quesito conteúdo das informações apresentadas nos links (para 

outros websites), se o mesmo é apropriado para os usuários. 

No tocante à categoria apresentação das informações, foi obtido IVC= 1, sendo 

considerado excelente. Já a categoria confiabilidade das informações foi considerada 

aprovada com IVC= 0,87, porém apresentou um quesito reprovado, observando a necessidade 

de se realizar uma revisão gramatical e ortográfica do website, além de revisar as fontes 

utilizadas e mantê-las atualizadas. Vale salientar que as correções ortográficas e gramaticais 

foram realizadas, bem como o website teve alguns conteúdos atualizados. 

Com isso, após as avaliações de cada categoria, foi possível avaliar o website 

como um todo, o qual apresentou IVC global de 0,95, considerado aprovado, frente à 

avaliação dos juízes de conteúdo.  

Sendo assim, após o conhecimento do resultado das avaliações dos juízes, do 

levantamento dos Índices de Validade de Conteúdo, feito quesito a quesito, categoria a 

categoria e do website como um todo em relação ao seu conteúdo, faz-se necessário 

apresentar as considerações e sugestões emitidas pelos juízes durante o processo avaliativo, 

bem como as sugestões acatadas que estão descritas no quadro 9. 

 

Categoria 

 

Questão avaliada 

Índice de 

Validade 

de 

Conteúdo 

(IVC) 

 

Conceito 

final 

4. Confiabilidade 

das Informações 

(IVC= 0,87) 

4.a. Informações confiáveis 

4.b. Informações atualizadas  

4.c. Fontes creditadas 

4.d. Erros tipográficos ou gramaticais 

1 

0,83 

1 

0,66 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Reprovado 

Website Amor 

Além do Seio 

Avaliação geral 0,95 Aprovado 

 



120 

 

 
 

 Quadro 9 – Resumo das sugestões emitidas e acatadas pelos juízes avaliadores de conteúdo na área de 

Enfermagem e Odontologia, conforme avaliação do website Amor Além do Seio. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 
 

 

Critérios avaliados Problemas encontrados Mudanças sugeridas e 

acatadas 

 

 

Autoridade 

Ausência de anos de 

experiência da idealizadora; 

Adicionar e-mail da autora 

nos contatos. 

Inclusão de tempo de 

experiência da idealizadora na 

página inicial do website; 

Inserção do e-mail da 

pesquisadora junto aos 

contatos. 

 

 

Conteúdo Geral das 

Informações 

Acrescentar links nas 

referências para facilitar o 

acesso do usuário; 

Informações repetidas, 

procurar deixar o texto mais 

enxuto; 

Se colocado o termo 

científico, inserir, entre 

parênteses, o termo popular. 

Acréscimo, na seção “Saiba 

mais”, de links de vídeos, 

textos ou websites com 

relevância em relação aos 

temas expostos; 

Realização de resumo das 

informações teóricas; 

Alteração de termos científicos 

por termos populares. 

 

 

Apresentação das 

Informações 

Realizar revisão de grafia. 

Adicionar possíveis dúvidas 

dos usuários; 

Clicar em link na página 

inicial e acessar direto a 

página. 

Realização de revisão 

ortográfica e gramatical; 

Inserção, na seção “Saiba 

mais”, de possíveis dúvidas de 

usuários referentes ao tema. 

 

 

Confiabilidade das 

Informações 

Utilizar referências mais 

atuais possíveis; 

Revisar erros gramaticais e 

tipográficos; 

Informar acerca da limpeza 

dos dentes após 

amamentação noturna. 

Atualização de conteúdos 

teóricos e revisão ortográfica e 

gramatical; 

Acréscimo na seção higiene 

oral acerca do tema 

higienização dos dentes após 

amamentação noturna. 

Continua. 
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Quadro 9 – Resumo das sugestões emitidas e acatadas pelos juízes avaliadores de conteúdo na área de 

Enfermagem e Odontologia, conforme avaliação do website Amor Além do Seio. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 

(Conclusão) 
 

 
 

Critérios avaliados Problemas encontrados Mudanças sugeridas e 

acatadas 

 

 

Outras sugestões 

Manter parágrafos mais 

sucintos; 

Reforçar redes de apoio à 

amamentação. 

Elaboração de resumo do 

conteúdo teórico, facilitando a 

leitura e o aprendizado dos 

usuários; 

Adição no website de locais 

onde familiares podem 

encontrar apoio durante o 

processo de amamentação. 

Fonte: Autoria própria. 

Após a apresentação da validação dos juízes de conteúdo do website Amor Além 

do Seio faz-se necessário demonstrar a avaliação dos juízes de aparência.  

 

5.4.2 Avaliação dos juízes de aparência  

 

O instrumento de avaliação dos juízes de aparência foi composto por cinco 

critérios: autoridade, velocidade, primeira impressão ou aparência geral, facilidade de 

navegação e uso de gráficos.  

Os itens a seguir apresentam a pontuação aferida pelos juízes de aparência, de 

acordo com o intrumento de avaliação (APÊNDICE G). 

 

 Autoridade 

 

A primeira categoria avaliada é a autoridade e possui os mesmos quesitos de 

avaliação dos juízes de conteúdo. A importância da avaliação dessa categoria é imprimir 

confiabilidade ao website. Os resultados desta avaliação estão representados no gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Avaliação dos juízes de aparência acerca da autoridade do website Amor Além do Seio. Fortaleza, 

CE. Brasil, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Como resultado desta avaliação, verifica-se que os juízes de aparência 

consideraram o item indicação do autor como “excelente” para 66,6% (n=2) e, somente 

33,4% (n=1) relatou como “muito bom”. 

 Já em relação aos mecanismos de contato, a avaliação foi bastante diversificada, 

um juíz avaliou como “excelente”, um como “muito bom” e outro (n=1) classificou como 

“bom”. Porém, vale lembrar que, para essa avaliação ser representativa, todos devem 

concordar (POLIT; BECK, 2006).  Neste caso, não houve concordância entre eles, fazendo-se 

necessário rever e reorganizar estes quesitos ligados à autoridade do website. 

 

 Velocidade 

 

Neste bloco, foi avaliada a velocidade para se carregar a página inicial e as demais 

páginas do website. O gráfico 7 retrata o resultado desta avaliação. 
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Gráfico 7 – Avaliação dos juízes de aparência acerca da velocidade do website Amor Além do Seio. Fortaleza, 

CE. Brasil, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Nesta categoria, os juízes foram unânimes, todos (n=3) consideraram como 

“excelente” a velocidade de carregamento do website, considerando tanto a página principal 

quanto as demais pertencentes ao website Amor Além do Seio.  

 

 Aparência geral 

 

Este critério avalia o impacto da primeira impressão do website para o usuário, além 

de avaliar se o website apresenta design atrativo e que induza os usuários a navegarem por 

outras páginas. Nesta mesma categoria, verifica-se o website quanto ao seu design, se ele 

apresenta clareza e se é capaz de ser manipulado pelos usuários, como demonstra o gráfico 8. 
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Gráfico 8 – Avaliação dos juízes de aparência acerca da aparência geral do website Amor Além do Seio. 

Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na avaliação desta categoria, não se observa unanimidade em relação ao design 

atrativo, visto que dois juízes classificaram como “muito bom” e um como “bom”, então se 

faz necessário readequar alguns itens.  

Já no quesito design do website claro e suficientemente capaz de ser manipulado 

pelos usuários 100% (n=3) dos juízes consideraram como “muito bom”.   

 

 Facilidade de navegação 

 

Nesta categoria, foram avaliados três quesitos: primeiro se o usuário tem 

facilidade de navegação, página a página, seção a seção, ou de um link para o outro, sem ficar 

perdido ou confuso. O segundo quesito de avaliação é se todos os links estão claramente 

definidos e servem a um propósito facilmente identificado e o terceiro é se os links colocados 

à disposição para outras páginas ou sites operam eficientemente.  

As respostas dessas avaliações estão expostas no gráfico 9.   
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Gráfico 9 – Avaliação dos juízes de aparência acerca da facilidade de navegação do website Amor Além do 

Seio. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Durante esta categoria de avaliação, os conceitos também não foram unânimes, 

ressaltando a necessidade de readequação da navegação. No entanto, 66,6% (n=2) dos juízes 

afirmaram que o website se configura como “excelente” em relação à facilidade de navegação 

para o usuário. No tocante aos links 66,6% (n=2) consideraram os links como “muito bom”, 

visto que apresentam propósitos relacionados à aprendizagem do usuário na temática 

abordada. Quanto à operação eficiente dos links, 66,6% dos juízes de aparência classificaram 

como “muito bom” e 33,4 % conceituaram como “excelente”. 

 

 Uso de gráficos 

 

A última categoria avaliada pelos juízes de aparência foi em relação ao uso de 

gráficos, onde foram avaliados se os gráficos ou imagens estavam claramente apresentados; 

além disso, foi analisado se eles serviram para um propósito claro e apropriado em 

conformidade com os usuários. O gráfico 10 exibe o resultado dessa avaliação. 
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Gráfico 10 – Avaliação dos juízes de aparência acerca do uso de gráficos do website Amor Além do Seio. 

Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Esta categoria foi avaliada como “muito bom” por 66,6 % (n=2) dos juízes de 

aparência, e um juíz (33,4%) avaliou como “excelente”. Diante disso, existe a necessidade de 

se observar e considerar as opiniões dos juízes para implementar melhorias nesta área. 

Após o reconhecimento numérico da avaliação dos juízes de aparência, de acordo 

com cada categoria, foi mensurado o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) do website Amor 

Além do Seio.  

O quadro 10 apresenta os resultados encontrados em relação ao Índice de 

Validade de Conteúdo emitidos pelos juízes de aparência do website Amor Além do Seio. 
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Quadro 10 – Resultados dos Índices de Validade de Conteúdo (IVC) e conceitos finais emitidos pelos juízes de 

aparência. Fortaleza, CE. Brasil, 2016.  

Fonte: Autoria própria. 

Segundo as informações do quadro 10, constata-se que, em relação à categoria 

autoridade, o website foi considerado aprovado com IVC de 0,83, sendo que o quesito 

 

Categoria avaliada 

 

Questão avaliada 

Índice de 

Validade 

de 

Conteúdo 

(IVC) 

 

Conceito 

final 

1. Autoridade 

        (IVC=0,83) 

  1.a. Indicação do autor 1 Aprovado 

  1.b. Mecanismos de contato 0,66 Reprovado 

2. Velocidade 

     (IVC=1) 

2.a. Velocidade de carregamento da 

página principal 

1 

 

Aprovado 

 

  2.b. Velocidade de carregamento das 

demais páginas 

1 Aprovado 

3. Aparência 

Geral 

         (IVC=0,83) 

3.a. Design atrativo 

 

0,66 

 

Reprovado 

3.b. Design claro e capaz de ser 

manipulado pelo usuário 

1 Aprovado 

 

 

4. Facilidade                

      de 

Navegação 

      (IVC=0,88) 

4.a. O usuário tem facilidade de 

navegação, página a pagina, sem 

ficar confuso ou perdido 

1 

 

Aprovado 

 

4.b. Os links estão claramente 

definidos e servem a um propósito 

facilmente identificados 

0,66 

 

Reprovado 

 

4.c. Links operam eficientemente 1 Aprovado 

 

5. Uso de         

    Gráficos 

    (IVC=1) 

5.a. Os gráficos ou imagens estão 

claramente apresentados 

1 

 

Aprovado 

 

5.b. Os gráficos ou imagens servem a 

um propósito claro e apropriado para 

a audiência a que se destinam 

 

1 

 

Aprovado 

Website Amor 

Além do Seio 

Avaliação geral 0,90 Aprovado 
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mecanismo de contato recebeu valoração menor que 0,78 e foi considerado reprovado. Neste 

caso, faz-se necessário observar as considerações dos juízes e realizar alterações. 

 Na categoria velocidade, foi obtido IVC= 1, valor máximo para o quesito, 

demonstrando que o website não apresenta deficiência em relação a sua velocidade de 

carregamento das páginas. 

No tocante à aparência geral, foi alcançado IVC= 0,83, sendo considerada 

aprovada, porém apresentando necessidade de readequação da identificação do propósito dos 

links com o website. 

Já a categoria uso de gráficos recebeu índice máximo, com IVC=1, e foi 

considerada aprovada, sem a necessidade de realizar qualquer alteração neste quesito. 

Com isso, após as avaliações de cada categoria, foi possível avaliar o website 

como um todo, em relação à sua aparência, que apresentou IVC global de 0,90, sendo 

considerado aprovado segundo a literatura (POLIT; BECK, 2006). 

Dessa forma, após a visualização do resultado das avaliações dos juízes de 

aparência, do levantamento dos Índices de Validade de Conteúdo, feito quesito a quesito, 

categoria a categoria e do website como um todo quanto à sua aparência, faz-se necessário 

apresentar as considerações e sugestões emitidas pelos juízes durante o processo avaliativo, 

bem como as sugestões acatadas que estão descritas no quadro 11.  

 
Quadro 11 – Resumo das sugestões emitidas e acatadas pelos juízes avaliadores de aparência na área de 

Tecnologia, conforme avaliação do website Amor Além do Seio. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. 
 
 

Critérios 

avaliados 

Problemas encontrados Mudanças sugeridas e acatadas 

 

 

 

Autoridade 

Banner de boas-vindas, no centro da 

página, é desnecessário; 

Focar no design de interação e 

princípios de usabilidade; 

Dispor de informações de contato como 

e-mail e telefone, além do formulário 

de contato já existente; 

 

Modificação do padrão dos botões 

de menus, para que os mesmos 

acompanhem o texto durante a 

rolagem da tela, facilitando o uso do 

website pelo usuário; 

 

Continua. 
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   Quadro 11 – Resumo das sugestões emitidas e acatadas pelos juízes avaliadores de aparência na área de     

   Tecnologia, conforme avaliação do website Amor Além do Seio. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. (Continuação) 
 
 

Critérios 

avaliados 

Problemas encontrados Mudanças sugeridas e acatadas 

 

 

 

Autoridade 

(Continuação) 

Ao enviar o formulário de contato, o 

texto de confirmação “verde” aparece 

sobre o fundo de cor “rosa” do site. É 

interessante que seja utilizado uma cor 

que contraste mais com o fundo para 

que a mensagem seja facilmente 

identificada. 

Melhoria da escrita de alguns textos 

e imagens para facilitar a interação 

com o usuário; 

Inserção do e-mail da pesquisadora 

na página inicial; 

Alteração de cor do texto de 

confirmação pertencente ao 

formulário de contato. 

Velocidade Sem sugestões Sem alterações a serem realizadas. 

 

Aparência 

Geral 

Não necessita do objetivo no centro da 

página, já que ele vem no tema do 

website.  

Remoção da caixa de texto na 

página principal que contém o 

objetivo do website, visto que o 

tema já contempla a exposição do 

objetivo.  

 

 

 

 

 

 

Facilidade 

de 

Navegação 

Realizar subdivisão da página “Saiba 

mais” com as referências teóricas e 

também com links para vídeos e outros 

conteúdos; 

Se possível, fazer com que o menu 

acompanhe a navegação do usuário 

enquanto ele baixa a página. Isso deixa 

sempre à mão o uso do menu e 

funciona como se o autor estivesse 

"pegando na mão do usuário e lhe 

levando a um passeio" pelo site. 

Acréscimo, na seção “Saiba mais”, 

de links com vídeos, textos ou 

websites de relevância em relação 

aos temas abordados; 

 Inserção, na seção “Saiba mais”, 

de algumas possíveis dúvidas de 

usuários referentes ao tema 

exposto; 

Modificação no design do website, 

com a intenção de torná-lo mais 

dinâmico e interativo. Essa etapa 

contará com ajuda de um 

profissional da área de tecnologia. 

Continua. 

 



130 

 

 
 

Quadro 11 – Resumo das sugestões emitidas e acatadas pelos juízes avaliadores de aparência na área de 

Tecnologia, conforme avaliação do website Amor Além do Seio. Fortaleza, CE. Brasil, 2016. (Conclusão) 
 

Critérios 

avaliados 

Problemas encontrados Mudanças sugeridas e acatadas 

 

 

Uso de 

Gráficos 

Melhorar a qualidade de algumas 

imagens com texto; 

Fazer uma ligação textual entre as 

imagens apresentadas e o texto; 

Organizar algumas imagens para uso do 

website em dispositivo móvel.  

Alteração de uma imagem que 

contém texto; 

Mudança textual, em algumas partes 

do website, onde não havia elo de 

ligação entre o texto e a imagem; 

Reorganização da visão mobile do 

website. 

 

 

Outras 

sugestões 

O slogan do site pode mudar para: 

Cuidando da saúde bucal do seu bebê 

por meio da amamentação; 

Cuidado com o uso de jargões técnicos, 

incluindo os menus, que podem 

dificultar o entendimento do usuário 

com menos escolaridade e fazer com 

que eles tenham mais esforço mental 

para encontrar o que procuram. 

Alteração no nome do slogan para o 

recomendado; 

  

Remoção de alguns termos técnicos 

e/ou introdução, entre parênteses, 

dos termos populares.  

Fonte: Autoria própria. 

Sendo assim, devido à relevância das TICS, faz-se necesssário observar as 

opiniões dos juízes e suas sugestões, possibilitando uma benfeitoria ao website Amor Além 

do Seio, com o intuito de fornecer ao usuário um meio que atenda as suas necessidades de 

conhecimento em relação à temática amamentação e saúde bucal. 

Portanto, o processo avaliativo é essencial para se obter instrumentos confiáveis e 

apropriados para determinada população, sendo necessário realizar parcerias com 

especialistas de diversas disciplinas, viabilizando experiências inovadoras que possibilitam 

não apenas avaliar o potencial dessas tecnologias, mas também construir conhecimentos sobre 

o processo de aprendizagem (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

Dessa forma, ressalta-se que as TICS possuem forte influência na difusão, gestão 

e construção do conhecimento e transformam profundamente a relação entre os homens e suas 

inteligências. Além disso, promovem o alcance dos objetivos de uma comunicação 
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efetivamente libertadora e transformadora, modificando o modo de pensar fechado em modo 

de pensar aberto (MINAYO et al., 2005; MORAES; DIAS; FIORENTINI, 2006). 

 

5.5 Distribuição  

 

Por fim, após as correções e as considerações dos juízes, durante a etapa de 

validação, foram realizadas as alterações necessárias, e o website foi disponibilizado na 

Internet, por meio do endereço eletrônico (http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio


132 

 

 
 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A construção do website educativo Amor Além do Seio se deu por meio de um 

processo rigoroso, baseado na literatura referente ao desenvolvimento de material educativo 

digital. A validação contou com a participação de juízes das áreas de Enfermagem, 

Odontologia e Tecnologia, que resultou em um meio confiável, dinâmico e atemporal de 

educação em saúde no tocante à amamentação e à prevenção de hábitos deletérios, a ser 

utilizado por profissionais de saúde e pela comunidade. 

As cinco etapas realizadas para o desenvolvimento do website foram: análise e 

planejamento, modelagem, implementação, avaliação e distribuição.  

A fase de análise e planejamento e a fase de implementação foram as que mais 

empreenderam gasto de tempo por envolver pesquisa bibliográfica, construção de grupos 

focais, com análise e transcrição das falas, bem como o desenvolvimento, propriamente dito, 

do website. 

Durante a fase de implementação, o trabalho de construção do website ocorreu de 

forma simples e necessitou somente de conhecimentos básicos de informática. Desse modo, 

os profissionais interessados podem ser capazes de desenvolver um website acerca de 

qualquer temática de seu interesse. 

Por fim, o website Amor Além do Seio apresentou as seguintes seções e 

subseções: Início, Amamentação (amamentação e seus benefícios, possíveis dificuldades), 

Saúde Bucal (saúde bucal e amamentação, hábitos deletérios, má oclusão, orientações e 

higiene oral) e Saiba Mais. 

A distribuição se deu após a etapa de validação, na qual foram realizadas as 

alterações necessárias e o website foi disponibilizado na Internet, por meio do endereço 

eletrônico http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio 

Além da construção do website, outro objetivo alcançado com esta pesquisa foi a 

realização do processo de validação, por se tratar de uma etapa pertencente ao próprio 

desenvolvimento do material, fazendo-se necessário avaliar materiais educativos digitais, com 

a finalidade de se observar o que foi produzido, bem como verificar se os objetivos de 

aprendizagem foram atingidos ou não, além de evidenciar a necessidade de correção de 

quaisquer falhas existentes. 

A avaliação se deu em relação ao conteúdo e à aparência e recebeu uma boa 

pontuação, visto que apresentou um IVC de conteúdo igual a 0,95 e IVC de aparência de 0,90, 

sendo considerado como aprovado para uso e distribuição na Internet. 

http://risolinda.wix.com/amoralemdoseio
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Diante das sugestões e contribuições oriundas do processo de validação, o website 

sofreu modificações, ajustes e acréscimos, adicionando informações mais atualizadas, 

realizando revisão ortográfica e gramatical, além de promover uma melhoria na aparência e 

na usabilidade, tornando o website mais atrativo e de navegação mais fácil pelos usuários.  

No tocante às experiências prévias em relação aos trabalhos de construção e 

validação de website, evidenciou-se que, apesar do grande alcance da Internet e dos 

benefícios que ela fornece, esta área ainda é pouco utilizada como forma de atividade de 

educação em saúde. Alguns estudiosos já despertaram para o papel da tecnologia neste ramo, 

porém percebe-se que a maioria dos estudos, mesmo que em pequena quantidade, ainda estão 

relacionados a saúde geral do indivíduo e, que a Odontologia apresenta essa defasagem em 

relação à presença das tecnologias de informação e comunicação ligadas à saúde.  

Neste contexto, este estudo pretende estimular os profissionais de saúde, 

principalmente os cirurgiões-dentistas, a trabalharem com formas ampliadas de educação em 

saúde, utilizando a tecnologia como uma forma de trabalho educativo e atemporal, sem a 

necessidade de uma presença constante do profissional, facilitando o acesso do usuário a 

informações confiáveis. 

Dessa forma, incentiva-se a utilização do website Amor Além do Seio junto as 

equipes de saúde da família, ampliando, principalmente, o papel do cirurgião-dentista na área 

de educação em saúde e de educação permanente, visto que esta tecnologia pode ser utilizada 

pelo dentista durante as consultas de puericultura, em atividades educativas junto às mães 

e/ou familiares, além de servir de instrumento para a formação continuada dos profissionais 

de saúde pertencentes a Estratégia Saúde da Família. 

Acredita-se que o uso deste material facilitará a prática dos profissionais de saúde 

e que a tecnologia, no tocante à educação em saúde, proporcionará o emponderamento do 

usuário e o estímulo à reflexão crítica acerca dos benefícios da amamentação e de sua relação 

com uma boa saúde bucal infantil. 

Sendo assim, o website Amor Além do Seio amplia o raio de ação da Estratégia 

Saúde da Família, levando a educação em saúde para muito além de sua estrutura física, 

disseminando conhecimento a qualquer momento e em qualquer lugar, independente da 

presença física do profissional de saúde. 

Como potencialidade do estudo, ressalta-se a participação da comunidade, nos 

dois grupos focais. Este momento de escuta das vantagens e dificuldades da amamentação, 

segundo a ótica das mães, subsidiou o levantamento do referencial teórico do website, 
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desenvolvendo conteúdos baseados nas reais necessidades e curiosidades de uma comunidade 

e não somente em normas e diretrizes da literatura, utilizando o conhecimento literário para 

atender as necessidades de mães e familiares.  

Outra potencialidade foi a colaboração de dois acadêmicos que auxiliaram no 

processo de creditação de fontes junto as imagens e vídeos e que padronizaram o layout do 

referido website. 

Quanto às limitações que surgiram durante o estudo, pode-se citar a utilização de 

muito tempo para o desenvolvimento, propriamente dito, do website que não permitiu que 

ocorresse a validação deste instrumento junto às mães/familiares. Além disso, outro fator 

limitante, que promoveu o atraso durante a pesquisa, foi a participação dos juízes, que 

aceitaram responder o questionário, porém não o fizeram em tempo hábil. Vale salientar, que 

foi utilizado contato via telefone e e-mail para reforçar a participação dos mesmos, porém, 

devido a ausência de respostas, novos juízes foram contatados, demandando mais tempo para 

realizar a coleta e análise dos dados. 

Como estudo futuro, sugere-se uma validação com a participação dos usuários 

com o intuito de validar o referido website junto ao seu principal público alvo. Recomenda-se 

também um ensaio clínico randomizado a fim de verificar os efeitos do website na melhoria 

do conhecimento, atitude e prática de mães e familiares acerca da amamentação e sua relação 

com a saúde bucal das crianças. Deste modo, será possível identificar a eficácia da 

intervenção educativa que envolve a utilização do website Amor Alem do Seio.  

Tendo concluído todo o processo de construção e validação do website, o estudo 

não se finda aqui, ressalta-se que ele passará por alterações contínuas diante do progresso 

científico. Além disso, tem-se a intenção de levar o material validado para uso nos serviços de 

saúde do município onde a pesquisadora atua, junto ao banco de leite municipal. Enfatiza-se, 

assim a necessidade de um apoio institucional para divulgação e utilização do mesmo junto 

aos usuários. 
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APÊNDICE A – TERMO DE ASSENTIMENTO 
(Em duas vias, firmado por cada participante-voluntário de menor da pesquisa e pela pesquisadora) 

 

Você está sendo convidada pela pesquisadora Risolinda Rodolfo de Sá Batista 

(aluna do Mestrado Profissional em Saúde da Família da Universidade Federal do Ceará/ 

RENASF-FIOCRUZ) para participar como voluntária da pesquisa CONSTRUÇÃO E 

VALIDAÇÃO DE UM WEBSITE EDUCATIVO PARA PROMOÇÃO DA 

AMAMENTAÇÃO E PREVENÇÃO DE HÁBITOS BUCAIS DELETÉRIOS, sob a 

orientação da Profª Drª. Andréa Soares Rocha da Silva. O objetivo geral da pesquisa é 

construir uma tecnologia educativa do tipo website para promoção do aleitamento materno e 

prevenção de hábitos bucais deletérios, criando um instrumento de educação em saúde para 

famílias e profissionais de saúde. 

  Sua participação é fundamental para o meu trabalho, e se dará por meio de uma 

oficina que será realizada na Unidade de Saúde Buenos Aires II acerca do tema amamentação 

e sua influência no desenvolvimento oral da criança. 

 Como qualquer outra pesquisa, apesar de tentarmos diminuir quaisquer riscos 

durante a mesma, sabemos que eles existem e essa poderá causar possível constrangimento 

aos participantes quanto à dificuldade de acesso a smartphones ou tablets, possível falta de 

domínio tecnológico quanto ao manuseio do aplicativo ou possível estresse das gestantes ou 

mãe no momento do grupo focal, relacionados ao aspecto cultural, medo ou angústia, pois 

elas podem trazer a tona alguma memória ou sentimento desagradável, gerando desconforto 

para a participante, durante a realização do grupo focal. 

Temos como benefícios dessa pesquisa a intenção de propagar conhecimento 

acerca dos benefícios da amamentação, estimular o aleitamento materno exclusivo de forma 

lúdica e evitar o desmame precoce, prevenir, através da educação em saúde, a instalação de 

maus hábitos bucais em crianças, devido ao desmame precoce e fornecer aos profissionais de 

saúde mais uma tecnologia no cuidado no tocante a amamentação. 

Para participar desta pesquisa, o seu responsável deverá autorizar e assinar um 

termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer pagamento com 

a sua participação. Você será esclarecida sobre o que desejar saber da pesquisa e estará livre 

para participar ou se recusar. O seu responsável poderá retirar a autorização ou interromper a 

sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e caso você se recuse 

em participar não haverá qualquer mudança na forma em que é atendida pela pesquisadora, 

que guardará a sua identidade. Você não será identificada em nenhuma publicação.  
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   Dou-lhe garantia de que as informações colhidas serão usadas apenas para a 

realização do presente estudo e asseguro que a qualquer momento você poderá ter acesso às 

informações sobre a pesquisa, inclusive com a finalidade de sanar alguma dúvida. Ademais, 

garanto que as informações conseguidas através da sua participação não permitirão a sua 

identificação, exceto aos responsáveis pela pesquisa, e que a divulgação das mencionadas 

informações só será feita entre os profissionais estudiosos do assunto. 

 Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando a pesquisa terminar e 

ficarão arquivados comigo, responsável pela pesquisa. Este termo de assentimento está em 

duas cópias, deverá ser assinado pela pesquisadora responsável e por você, sendo que uma 

cópia ficará com a pesquisadora responsável, e a outra ficará com você. 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato: 

 

Nome da pesquisadora: Risolinda Rodolfo de Sá Batista 

Telefone: (85) 999943237            E-mail: risolinda@hotmail.com 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua 

participação na pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFC/PROPESQ, situado à Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-

8344 (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira). 

 O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará 

responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

O abaixo assinado _________________________,______anos, 

RG:________________________, declara que é de livre e espontânea vontade que está como 

participante de uma pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Assentimento 

e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como 

também sobre a pesquisa, e recebi explicações que responderam por completo minhas 

dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 

 

                         Horizonte, ______/_______/_______ 

 

Nome do participante da pesquisa: ______________________________________ 

Data:_______/_______/________ 

mailto:risolinda@hotmail.com
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_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

Nome da pesquisadora: _____________________________________________ 

Data:_______/_______/________ 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

Nome do responsável: _____________________________________________ 

Data:_______/_______/________ 

 

_______________________________________________________________  

Assinatura do responsável 

 

Nome do profissional que aplicou o TCLE__________________________________ 

Data:_______/_______/________ 

 

_______________________________________________________________  

Assinatura do profissional que aplicou o TCLE 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

(Em duas vias, firmado por cada participante-voluntário da pesquisa e pelo pesquisador) 

 

Prezada participante-voluntária, 

A pesquisadora que aqui se apresenta é Risolinda Rodolfo de Sá Batista, aluna do 

Mestrado Profissional em Saúde da Família da Universidade Federal do Ceará / RENASF-

FIOCRUZ. 

Estou desenvolvendo um projeto de pesquisa intitulado “Construção e validação 

de um website educativo para  promoção da amamentação e prevenção de hábitos bucais 

deletérios”, na cidade de Horizonte-Ceará, sob a orientação da Profª Drª Andréa Soares 

Rocha da Silva. 

O objetivo geral é construir uma tecnologia educativa tipo website para promoção 

do aleitamento materno e prevenção de hábitos bucais deletérios, criando um instrumento de 

educação em saúde para famílias e profissionais de saúde. 

Como qualquer outra pesquisa, apesar de tentarmos diminuir quaisquer riscos 

durante a mesma, sabemos que eles existem e essa poderá causar possível constrangimento 

aos participantes quanto à dificuldade de acesso a smartphones ou tablets, possível falta de 

domínio tecnológico quanto ao manuseio do aplicativo ou possível estresse das gestantes ou 

mãe no momento do grupo focal, relacionados ao aspecto cultural, medo ou angústia, pois 

elas podem trazer a tona alguma memória ou sentimento desagradável, gerando desconforto 

para a participante, durante a realização do grupo focal. 

Temos como benefícios dessa pesquisa a intenção de propagar conhecimento 

acerca dos benefícios da amamentação, estimular o aleitamento materno exclusivo de forma 

lúdica e evitar o desmame precoce, prevenir, através da educação em saúde a instalação de 

maus hábitos bucais em crianças, devido ao desmame precoce e fornecer aos profissionais de 

saúde mais uma tecnologia no cuidado no tocante a amamentação. 

Sua participação é fundamental para o meu trabalho. Dou-lhe garantia de que as 

informações colhidas serão usadas apenas para a realização do presente estudo e asseguro que 

a qualquer momento você poderá ter acesso às informações sobre a pesquisa e sobre seus 

benefícios, inclusive com a finalidade de sanar alguma dúvida. Você terá a liberdade de retirar 

seu consentimento em participar deste trabalho sem que isso lhe traga qualquer prejuízo. Por 

fim, garanto não fornecer nenhuma informação a seu respeito que possa identificá-la de 

alguma forma. 
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Caso aceite participar, solicito que assine o presente termo de consentimento. 

Caso necessário, informo-lhe o nome da pesquisadora, com os números de telefone e 

endereço eletrônico para maiores esclarecimentos.  

Nome da pesquisadora: Risolinda Rodolfo de Sá Batista 

Telefone: (85) 999943237 

E-mail: risolinda@hotmail.com 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua 

participação na pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFC/PROPESQ, situado à Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-

8344 (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira). 

 O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará 

responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

O abaixo assinado _________________________,______anos, 

RG:________________________, declara que é de livre e espontânea vontade que está como 

participante de uma pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu 

conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi explicações que responderam por 

completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 

Horizonte, ______/_______/_______ 

 

Nome do participante da pesquisa: ______________________________________ 

Data:_______/_______/________ 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

Nome da pesquisadora: _____________________________________________ 

Data:_______/_______/________ 

 

_______________________________________________________________  

Assinatura da pesquisadora 
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Nome da testemunha: _____________________________________________ 

Data:_______/_______/________ 

 

_______________________________________________________________  

Assinatura da testemunha (Se o voluntário não souber ler) 

 

Nome do profissional que aplicou o TCLE__________________________________ 

Data:_______/_______/________ 

 

_______________________________________________________________ 

 Assinatura do profissional que aplicou o TCLE 
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APÊNDICE C –  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

JUÍZES 

(Preenchimento via online através dos links: 

Juízes de conteúdo: 

https://docs.google.com/forms/d/1JRF6gY6n6m5YCn70OTM86LJ6qO2S2zBR0o5XVj9fy0w

/edit 

Juízes de aparência: 

https://docs.google.com/forms/d/1l2hI6gzO_V4brKcvCbsJLXq8qdiaANd3ay4cuYe_1es/edit 

Caro (a) Senhor (a), 

Você está sendo convidado por Risolinda Rodolfo de Sá Batista (aluna do 

Mestrado Profissional em Saúde da Família da Universidade Federal do Ceará/RENASF-

FIOCRUZ), a participar como voluntário de uma pesquisa intitulada “Construção e 

validação de website educativo para promoção da amamentação e prevenção de hábitos 

bucais deletérios”. 

 Você não deve participar contra sua vontade. Leia atentamente as informações 

abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa 

sejam esclarecidos. 

Como o objetivo do estudo é construir e validar um website para a promoção da 

amamentação na prevenção de hábitos bucais deletérios, preciso submeter o material à 

avaliação, por parte de especialistas. Estes especialistas foram selecionados com base em 

critérios pré-estabelecidos, sendo você considerado um destes que satisfazem aos requisitos 

para participação no grupo citado. Ressalto que sua colaboração e participação poderão trazer 

benefícios para o desenvolvimento da ciência e para a redução dos índices de más oclusões 

dentárias, repercutindo diretamente no crescimento e desenvolvimento orofacial das crianças. 

Para tanto, não receberá nenhum pagamento por participar da pesquisa.        

Logo, venho por meio deste convidá-lo (a) a participar do meu estudo na 

qualidade de consultor (juíz). Como tal, o (a) senhor (a) receberá um questionário para 

avaliação, através de um link, para acesso do website. Caso o senhor seja da área da 

enfermagem e/ou odontologia, será convidado a analisar o website como especialista de 

conteúdo. Se o senhor (a) pertencer à área de tecnologia irá analisar o website como 

especialista de aparência.  

Convido-o a participar do presente estudo, sua participação é livre e exigirá 

disponibilidade de tempo para analisar/validar o website.  

Dou-lhe a garantia de que as informações que estou obtendo serão usadas apenas 

para a realização do meu trabalho e, também, lhe asseguro que a qualquer momento terá 

https://docs.google.com/forms/d/1JRF6gY6n6m5YCn70OTM86LJ6qO2S2zBR0o5XVj9fy0w/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JRF6gY6n6m5YCn70OTM86LJ6qO2S2zBR0o5XVj9fy0w/edit
https://docs.google.com/forms/d/1l2hI6gzO_V4brKcvCbsJLXq8qdiaANd3ay4cuYe_1es/edit
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acesso às informações sobre os procedimentos e benefícios relacionados ao estudo, inclusive 

para resolver dúvidas que possam ocorrer. Você tem a liberdade de retirar seu consentimento 

a qualquer momento e não participar do estudo, sem que isto lhe traga nenhuma penalidade ou 

prejuízo. E, finalmente, informo-lhe que, quando apresentar ou publicar o meu trabalho entre 

o meio acadêmico e de estudiosos sobre o assunto, não usarei o seu nome e nem darei 

nenhuma informação que possa identificá-lo (a). 

Em caso de dúvidas contate a responsável pela pesquisa no telefone abaixo: 

Nome: Risolinda Rodolfo de Sá Batista        Telefone para contato: (85) 999943237 

Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.      

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua 

participação na pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFC/PROPESQ, situado à Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-

8344 (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira). 

 O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará 

responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

O abaixo assinado _________________________________, _____anos, RG: 

_____________________________declara que é de livre e espontânea vontade que está 

participando como voluntário da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive a oportunidade de fazer 

perguntas sobre seu conteúdo, como também sobre a pesquisa e recebi explicações que 

responderam por completo minhas dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma cópia 

assinada deste termo.  

Nome do juiz voluntário: ______________________________Data:_______/_______/_____ 

__________________________________________________________ 

Assinatura do juiz voluntário 

Nome da pesquisadora: _______________________________________________ 

Data:_______/_______/________ 

____________________________________________________________________                              

Assinatura da pesquisador 
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APÊNDICE  D – QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS JUÍZES DE 

CONTEÚDO 

Preenchimento via online através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/1JRF6gY6n6m5YCn70OTM86LJ6qO2S2zBR0o5XVj9fy0w/edit  

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Nome:_______________________________________________ Idade:_________ 

Sexo: _________________                  Profissão: ____________________________ 

Local de trabalho:_____________________________________________________  

Área de atuação:______________________________________________________ 

Experiência em amamentação (em anos):____________________________________ 

Experiência com saúde da criança (em anos):_______________________________ 

Experiência na área de ortodontia (em anos):________________________________ 

Experiência na área de odontopediatria (em anos):____________________________ 

Participação em grupo/projeto de pesquisa: 1. SIM (   ) 2. NÃO (  ) 

Se sim, qual a temática:________________________________________________ 

2- QUALIFICAÇÃO 

Formação:__________________________________________ Ano:_____________ 

Especialização 1:_____________________________________ Ano:____________ 

Especialização 2:_____________________________________ Ano:____________ 

Mestrado em:_______________________________________ Ano:_____________ 

Temática da dissertação:________________________________________________ 

Doutorado em:_______________________________________ Ano:____________ 

Temática da tese:______________________________________________________ 

Outros:______________________________________________________________ 

3 - OCUPAÇÃO   

Quantos anos você trabalha /trabalhou na assistência: ______anos  

Quantos anos você trabalha /trabalhou no ensino: ______anos 

Quantos anos você trabalha /trabalhou na pesquisa: ______anos 

 

https://docs.google.com/forms/d/1JRF6gY6n6m5YCn70OTM86LJ6qO2S2zBR0o5XVj9fy0w/edit
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO WEBSITE 

(JUÍZES DE CONTEÚDO) 
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APÊNDICE  F – QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS JUÍZES DE 

APARÊNCIA 

(Preenchimento via online através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/1l2hI6gzO_V4brKcvCbsJLXq8qdiaANd3ay4cuYe_1es/edit ) 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Nome:_______________________________________________ Idade:_________ 

Sexo: _________________                  Profissão: ____________________________ 

Local de trabalho:_____________________________________________________  

Área de atuação:______________________________________________________ 

Experiência com material educativo na saúde (em anos):______________________ 

Participação em grupo/projeto de pesquisa: 1. SIM (   ) 2. NÃO (  ) 

Se sim, qual a temática:________________________________________________ 

2- QUALIFICAÇÃO 

Formação:__________________________________________ Ano:_____________ 

Especialização 1:_____________________________________ Ano:____________ 

Especialização 2:_____________________________________ Ano:____________ 

Mestrado em:________________________________________Ano:_____________ 

Temática da dissertação:________________________________________________ 

Doutorado em:_______________________________________ Ano:____________ 

Temática da tese:______________________________________________________ 

Outros:______________________________________________________________ 

3 - OCUPAÇÃO   

Quantos anos você trabalha /trabalhou no ensino: ______anos 

Quantos anos você trabalha /trabalhou na pesquisa: ______anos  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1l2hI6gzO_V4brKcvCbsJLXq8qdiaANd3ay4cuYe_1es/edit
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO WEBSITE  

 (JUÍZES DE APARÊNCIA) 
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APÊNDICE H – CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES PERÍODO (MÊS/ANO) 

 

A
B

R
/1

5
 –
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/1

5
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 /

1
5
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/1

5
 –

 J
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N
/1

6
 

F
E

V
/1

6
 

M
A

R
/1

6
 

A
B
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1
6

 

M
A

I/
1
6

 

JU
N

/1
6

 

JU
L

/1
6

 

A
G

O
/1

6
 

S
E

T
/ 

1
6
 

1 
Levantamento de 

Material Bibliográfico  
X          

 

2 
Elaboração do Projeto de 

Pesquisa 
X          

 

3 Exame de Qualificação   X         
 

4 
Correções pós-

qualificação 
  X        

 

5 
Submissão do Projeto ao 

Comitê de Ética 
   X X      

 

6 
Desenvolvimento do 

Website 
     X X    

 

7 Avaliação dos Juízes       X X    

8 Correções e sugestões        X X   

9 
Website desenvolvido 

com correções 
         

X  

10 
Elaboração do Relatório 

Final 
         X 

 

11 
Revisão e Apresentação 

do Relatório Final 
    

 

 
    X 

 

12 Defesa da Dissertação           
X 

13 
Envio do Trabalho para 

Publicação 
          

X 
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APÊNDICE I – ORÇAMENTO 

 

 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANT 

 

VALOR  

UNIDADE (R$) 

 

VALOR  

TOTAL (R$) 

1 Combustível (litros) 125 R$ 3,90 R$ 487,50 

2 Papel Ofício (resma) 01  R$ 7,00 R$ 7,00 

3 Desenhista Gráfico 01 R$ 500,00 R$ 500,00 

4 Programador 01 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 

5 Encadernação 08 R$ 5,00 R$ 40,00 

6 Computador  01 R$ 1.500 R$ 1.500 

7 Smartphone 01 R$ 500,00 R$ 500,00 

8 Cartucho (unidade) 04 R$50,00 R$ 200,00 

9 Pen drive (unidade) 01 R$ 30,00 R$30,00 

10 Caneta (unidade) 15 R$1,00 R$15,00 

11 Caderno (unidade) 01 R$5,00 R$ 5,00 

12 Grampeador (unidade) 01 R$ 8,00 R$ 8,00 

13 Grampo (caixa) 01 R$ 5,00 R$ 5,00 

14 Revisor Ortográfico 01 R$1000,00 R$1000,00 

15 Impressora 01  R$248,00 R$248,00 

16 Fotocópias 380 R$ 0,10 R$ 38,00 

17 Balões 01 R$ 4,00 R$ 4,00 

18 Lápis de cor 02 R$ 7,50 R$ 15,00 

19 Giz de cera 02 R$ 12,00 R$ 24,00 

20 Canetinhas 01 R$ 38,00 R$ 38,00 

21 Bolo 02 R$ 15,00 R$30,00 

22 Suco 04 R$ 7,00 R$ 28,00 

Total   R$ 8.222,50 

Obs: Os recursos para financiamento foram de responsabilidade da pesquisadora. 
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ANEXO A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGENS 
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ANEXO B – CARTA DE ANUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXO C – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 



191 

 

 
 

 



192 

 

 
 

 


	1 INTRODUÇÃO
	1.1 Contextualizando o objeto de estudo

	2 OBJETIVOS
	3. REFERENCIAL TEÓRICO
	3.1 A amamentação e o desenvolvimento de maloclusões dentárias
	3.2 Atuação do Cirurgião-Dentista na Estratégia Saúde da Família: promoção do aleitamento materno e da saúde bucal  infantil
	3. 3 Tecnologias da Informação e Comunicação em saúde
	3.4 Hábitos de sucção não nutritivos e aleitamento materno


	4 PERCURSO METODOLÓGICO
	4.1 Tipo de estudo
	4.2 Desenvolvimento do material digital
	O website em incentivo a amamentação, Amor Além do Seio, foi desenvolvido seguindo os preceitos preconizados por Falkembach (2005) onde a autora dispõe que o desenvolvimento de um material digital  de qualquer tipo envolve cinco fases, sendo elas: aná...
	A construção ocorreu no período de fevereiro a junho de 2016, sendo realizadas, em seguida, as avaliações pelos juízes nas temáticas relacionadas à amamentação, odontologia e tecnologia de informação. Após análise dos juízes, as correções e sugestões ...
	4.2.1 Primeira fase: análise e planejamento
	1º momento: Ocorreu um levantamento bibliográfico, no período de fevereiro a abril de 2016, em três bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde – BVS (Portal de acesso à informação científica e técnica em saúde na América Latina e Caribe), Pubmed (Arq...
	4.2.2 Segunda fase: modelagem
	4.2.3 Terceira fase: implementação
	4.2.4 Quarta fase: avaliação e manutenção
	4.2.5 Quinta fase: distribuição

	4.3  Aspectos éticos
	5.1 Análise e planejamento
	5.1.1 Grupo focal
	O grupo focal foi um momento de muita interação, questionamentos e relatos de vivências das mães na área da amamentação. Com relação ao número de participantes, o primeiro grupo focal contou com a presença de 11 gestantes, sendo três primíparas e oito...

	5.2 Modelagem
	Quadro 7 – Propriedade padrão das páginas do website Amor Além do Seio. Fortaleza, CE. Brasil, 2016.
	Continua.
	5.3 Implementação
	5.4 Avaliação e manutenção

	6  CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	APÊNDICE A – TERMO DE ASSENTIMENTO
	APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
	APÊNDICE C –  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – JUÍZES
	APÊNDICE I – ORÇAMENTO
	ANEXO B – CARTA DE ANUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA
	ANEXO C – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA

