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RESUMO
Diante do fato de que a má higienização da cavidade oral  de lactentes está associada com o desenvolvimento de
doenças da cavidade oral na fase adulta e que a mãe é a principal responsável pela higienização bucal do lactente torna-
se relevante que esta última possua conhecimento adequado para a execução apropriada da higienização bucal.  O
desenvolvimento de aplicativos de celular para educação em saúde tem surgido como relevante estratégia de promoção
da saúde, no entanto, até o momento, não há registros de um aplicativo direcionado à educação de saúde bucal de
mães de lactentes. Sendo assim, objetivamos no presente estudo realizar um levantamento de pré-requisitos para o
desenvolvimento de um protótipo de aplicativo para celular direcionado ao empoderamento de mães em saúde bucal
para o fortalecimento das ações do controle de cárie precoce da primeira infância (CPI). Trata-se de um estudo descritivo
de corte transversal a ser desenvolvido nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de Maringá, Paraná. A
população-alvo do estudo será mães de lactentes primíparas, atendidas pelo Programa Estratégia Saúde da Família
(ESF). Os dados referentes à: 1) condições sociodomográficas; 2) perfil de utilização das tecnologias da informação e
comunicação; 3) preferência de recebimento de informações; e 4) literacia em saúde bucal serão obtidos pela aplicação
de questionários semiestruturados às mães durante a visita domiciliar, após agendamento no decorridos 30 dias pós-
parto. Acreditamos que os dados a serem obtidos em nosso estudo possam contribuir para o fortalecimento das ações
de promoção da saúde bucal. 

PALAVRAS-CHAVE: Promoção da Saúde; Educação em Saúde; Tecnologias; Saúde Bucal.

1 INTRODUÇÃO

A e-Health (saúde eletrônica)é definida como a utilização de informações e de tecnologias de
comunicação que oferta melhoria dos serviços na saúde(EYSENBACH, 2001). A relevância do tema
acabou por conduzir a Organização Mundial da Saúde (OMS) a criar um Observatório Mundial de
Saúde Eletrônica, para promover estratégia de ação para os próximos anos (WHO, 2011). 

Nesse  sentido,  a  crescente  adoção  da  tecnologiam-Health(saúde  móvel),  pode  ser  vista
dentro da educação como uma aliada, agregando assim um valor no que tange a promoção de
saúde  dando  suporte  ao  usuário  para  a  tomada  de  decisão,  trabalhando  com  educação  e
conscientização, como para o controle das ações do sistema de saúde provenientes das políticas
públicas (BUJNOWSKA-FEDAK, 2015).Am-Health pode ser utilizada na promoção de estilo de vida,
hábitos saudáveis, no tratamento, na prevenção de doenças crônicas, e na valorização de iniciativas
de saúde pública (BALDO et al., 2015).

Nesse contexto, a utilização das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na
saúde tornou-se um agente transformador por melhorar  o intercâmbio e acesso às informações
pertinentes sobre a temática educação em saúde (WHO, 2011), diante do histórico epidemiológico
da  saúde  bucal,  um  levantamento  epidemiológico  brasileiro  de  abrangência  nacional,  avaliou
crianças entre 18 e 36 meses de vida, e demostrou que 27% das crianças apresentaram o (ceo-d
=1,1), visto que apresentavam pelo menos um dente decíduo com experiência de cárie (BRASIL,
2004).Ademais,  outro  levantamento  nacional  SBBRASIL  2010mostrou  que  a  meta  global
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estabelecida posteriormente pela Organização Mundial da Saúde, para 2010 (FDI,1982), em idade
de  5  anos  que  90%  estivessem  livres  de  cárie,  não  havia  sido  atingida,  43,6%  das  crianças
encontravam-se livres de cárie com o índice ceo-d=2,4, predominando 80% do componente cariado
(BRASIL,  2012).  A educação em saúde pressupõe que a promoção de saúde esta diretamente
relacionada com a prática social, contribuindo para a formação do conhecimento crítico do indivíduo
por meio de sua consciência a respeito de seu estado de saúde, dando-lhe o empoderamento para
tomada de decisões (SARRETA, 2009).

A cárie dentária pode afetar indivíduos durante toda a vida, desde a primeira infância até a
idade adulta(BURTON-JEANGROS et al., 2015). Considerada um problema de saúde pública, esta
doença é comum na infância,afetando a qualidade de vida e o desenvolvimento infantil (NOGUEIRA
et al., 2012). Poucos são os estudos realizados no Brasil que têm abordado o grau de conhecimento
e comportamento de mães sobre a saúde bucal infantil (FARIAS et al., 2012; PINTO et al., 2016). No
universo  tecnológico  atual,  ainda  há  uma  deficiência  dentro  da  odontologia  de  aplicativos  que
forneça  consulta  de  informações  referentes  a  manifestações  gerais  e  bucais,  assim  como  os
cuidados odontológicos especializados via m-Health(SOUZA et al., 2013).

Neste contexto, tendo em vista o quadro epidemiológico brasileiro atual, o qual alerta para a
necessidade de criar  novas e  estratégias  em conformidade com as políticas  púbicas de saúde
direcionadas  ao  controle  da  cárie  dentária  nos  primeiros  anos  de  vida,  acreditamos  que  as
tecnologias  m-Health voltadas  para  educação  em  saúde  bucal,  poderá  vir  a  contribuir  para
resultados positivos na mudança de hábitos e autocuidado de mães de lactentes. O presente projeto
de dissertação tem por objetivo realizar o levantamento de pré-requisitos para o desenvolvimento
futuro de protótipo de aplicativo para celular direcionado ao empoderamento de mães focado na
saúde bucal no primeiro ano de vida.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se  de  um  estudo  descritivo  de  corte  transversal,  baseados  na  aplicação  de
questionários  com  mães  primíparas,  que  estão  cadastradas  dentro  das  equipes  do  Programa
Estratégia Saúde da Família  (ESF) das 33 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município  de
Maringá-PR, O projeto de dissertação será encaminhado à Comissão Permanente de Avaliação de
Projetos da Secretaria Municipal de Saúde (CECAPS).  Se aprovado, será encaminhado ao Comitê
de  Ética  em  Pesquisa  (CEP)  com  Seres  Humanos  da  UNICESUMAR  segundo  a  Resolução
466/2012.O estudo será desenvolvido em seis etapas:

Etapa I  – Planejamento amostral:  Será realizada visita às UBS para obtenção da lista de
parturientes a fim de reconhecer o número total de mulheres que irão estar com seus bebês em seu
primeiro mês pós-natal. Será realizado teste amostral do tipo aleatório estratificado a fim de se obter
amostras representativas de lactantes das 33 UBS.

Etapa  II  –  Preparação  dos  instrumentos  de  coleta:  Serão  desenvolvidos  questionários
semiestruturados específicos para se descrever: 1) condições sociodomográficas segundo IBGE; 2)
perfil de utilização das tecnologias da informação e comunicação; 3) preferência de recebimento de
informações adaptado de BILOTTI et al., 2017; e 4) literacia em saúde bucal.

Etapa  III  –  Planejamento  das  visitas:  Será  planejado  as  visitas  domiciliar  mediante
agendamento prévio via telefone com as mães dos lactentes.

Etapa IV – Aquisição dos dados: Serão aplicados os questionários às mães em sua residência
durante a visita domiciliar da pesquisadora com as equipes da ESF dentro do período compreendido
30 dias pós-natal. 
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Etapa V – Tratamento e análise dos dados:  A descrição dos dados se dará por meio de
tabelas de frequências simples e cruzada. As análises serão tabuladas no programa a partir de uma
base de dados construída por meio do Excel. 

Para traçar o perfil  sociodemografico, comportamento digital, conhecimento e os meios de
acesso às informações sobre literacia em saúde bucal, serão realizados uma analise descritiva dos
resultados, com auxílio do ambiente estatístico R (R Core Team) visando à obtenção de tabelas de
frequência absoluta pelo número correspondente do questionário. 

Etapa VI – Desenvolvimento do wireframe
A elaboração do esboço do aplicativo será realizada em duas etapas: 

1. Fazer uma busca por similares, dos aplicativos e sistemas já existentes disponível nas lojas
virtuais (Ex: google Play, Apple store);

2. Estruturação das interface do aplicativo, baseado em metodologias de design para sistemas
informáticos. 
Busca por similares: 
A  busca  por  aplicativos  similares  usará  de  descritores  que  possam  sinalizar  aplicativos

voltados  a  saúde  bucal  de  lactentes,  priorizando  na  analise  os  aplicativos  em  língua  inglesa,
espanhol ou português;
Estruturação do Aplicativo:

Para  o  domínio  da  solução,  visando  à  construção  de  um  aplicativo  direcionado  para  o
empoderamento  em  saúde  bucal,  CPI,  será  definido  os  fatores  modificadores  no  processo  da
doença cárie  por  meio das bases de dados Oral  Health  Literacy (PubMed),  Cochrane Literacy,
Scientific Eletronic Literacy Online (SciElo), Latin American andCaribbean Health Science Literature
(LILACS).

Após a elaboração do escopo do aplicativo, ou seja, quais serão as funcionalidades e telas
que nele estará disponível. A elaboração do layout será realizada com o auxílio do programa Axure
RP Pro,  ambiente  virtual  de  preparo  de  mockups (layouts).  A versão gráfica  apresentada e  os
conteúdos apresentados no aplicativo visando à promoção da saúde bucal infantil obedecerão aos
aspectos éticos preconizados pelo código de ética do Conselho Federal de Odontologia (CFO).

3 RESULTADOS ESPERADOS

Com base no fato de que a CPI é um problema sério de Saúde Pública mundial, por afetar
crianças menores de três anos, e quando esta afeta a dentição decídua tem maior probabilidade de
desenvolver  subsequentemente  na dentição permanente  refletindo na saúde geral  da  criança e
qualidade de vida.  Diante  disto,  é  fundamental  que profissionais  da  área explorem informações
sobre as  práticas alimentares, alfabetização em saúde bucal, e hábitos de saúde bucal de mães
antes mesmo da irrupção da primeira dentição da criança. Sendo assim, é importante dar atenção
na saúde bucal em idade precoce, desenvolvendo ferramentas educativas direcionadas nos fatores
determinantes da doença evitando que quadros indesejáveis como índice elevado de cárie dentária
e perda dentaria de mães possam perpetuar na saúde bucal de seus filhos, garantindo assim a
promoção em saúde bucal infantil.

O uso de tecnologias m-Health na saúde é uma realidade crescente na sociedade, uma vez
que influência um novo perfil de entrega de informações aos seus usuários, tais dispositivos são
capazes de simular, e/ou complementar parte das atividades educacionais otimizando o serviço dos
profissionais. Como resultados esperados, acreditamos que acriação datecnologia m-Health com a
temática  voltada  para  saúde  bucal  na  primeira  infância  poderá  possibilitar  o  empoderamento  e
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autocuidado de mãesde lactentes, por viabilizar maior aderência da população, menor custo e maior
acessibilidade em qualquer hora ou lugar.   
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