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RESUMO 

 
A utilização dos aplicativos (Apps) vem expandindo cada vez mais, e pode ser o maior guia para o cuidado 
com o bem-estar. O número de aplicativos voltados para o pré-natal e gestantes tem crescido cada dia mais, 
afim de informar e ajudar as futuras mães. Este estudo possui caráter exploratório, utilizando uma abordagem 
qualitativa e quantitativa (descritiva), com base no número de avaliações e na nota atribuída aos aplicativos. 
O aplicativo denominado “Minha gravidez e meu bebe hoje”, foram os que obtiveram maior número de 
avaliações quando comparado aos outros. Existem muitos aplicativos voltados para gestantes, mas poucos 
voltados para cuidados do pré-natal, e alguns com poucas informações úteis para gestação, e sem 
regulamentação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A popularização da internet influenciou diretamente o comportamento das pessoas 

com os cuidados em saúde, graças aos avanços tecnológicos o acesso a múltiplas 
informações passou a chegar de forma mais rápida e prática para a população. Na última 
década novas tecnologias portáteis foram introduzidas no mundo moderno, como os 
smatphones e tablets, otimizando o acesso a informações de uma maneira nunca vista 
antes. Essa mudança de comportamento frente ao mundo online decentralizou o 
profissional da saúde como sendo o único responsável pela saúde do paciente, passando 
a induzir através da facilidade dessas redes o autocuidado (GUEDES, 2019; DELGADO, et 
al., 2019).  

Com a expansão desses dispositivos eletrônicos novos recursos surgiram como os 
aplicativos móveis (Apps), que são programas instalados nos smartphones e possuem 
variadas funções, desde o entretenimento até recursos para melhorar e monitorar a saúde. 
A utilização dessas ferramentas vem expandindo cada vez mais, e pode ser o maior guia 
para o cuidado com o bem-estar. Mesmo que em sua grande maioria não possuam 
validação e regulamentação, esses Apps trazem uma nova possibilidade de comunicação 
entre os médicos e seus pacientes, como no caso de gestantes em cuidados de pré-natal 
(TIBES; DIAS; ZEM-MASCARENHAS, 2014; REIS, et al., 2018).  

A atenção com o pré-natal é um dos cuidados fundamentais para mulheres no 
período gravídico-puerperal, essa assistência nesse ciclo delicado da vida de uma mulher 
faz toda a diferença para se obter sucesso no parto e no pós-parto. Uma boa assistência 
de pré-natal se realiza através de ações acolhedoras, educativas/preventivas, através da 
identificação antecipada de riscos, do desenvolvimento da relação entre o pré-natal e o 
lugar onde ocorrerá o parto, afim de que essa gestante se sinta amparada por toda equipe 
de saúde, e possa se sentir motivada a realizar de maneira correta seu preparo gestacional 
(VIELLAS, et al., 2014). 

O número de aplicativos voltados para o pré-natal e gestantes tem crescido cada dia 
mais, afim de informar e ajudar as futuras mães, para muitas a gestação é um universo 
ainda desconhecido, uma etapa em que precisam de ajuda, facilidade para sanar suas 
dúvidas e ter mais acesso a seu médico. Esse recurso bem desenvolvido pode ser de 



 

grande utilidade para a paciente e o profissional que a acompanha, porém nem sempre 
podemos confiar em tudo que existe nesse mundo online, avaliar o conteúdo e comentários 
dos usuários pode ser importante na hora de utilizar em seu cotidiano (ROCHA, 2017; 
QUEIROZ, et al., 2018). 

 
 

2 METODOLOGIA 
 
Este estudo possui caráter exploratório, utilizando uma abordagem qualitativa e 

quantitativa (descritiva), com base no número de avaliações e na nota atribuída aos 
aplicativos. Os aplicativos avaliados neste artigo foram retirados de lojas on-line, todos em 
língua portuguesa e que utilizassem o sistema operacional android. Foram utilizados os 
seguintes critérios de inclusão para a busca dos aplicativos: 

• Estar disponível na loja Google Play (https://play.google.com/store/), acessados por 
meio do termo de pesquisa “pré-natal” e categorizados em “Saúde e Fitness”. 

• Filtros de pesquisa utilizados: idioma português do Brasil, gratuito, com avaliação 
superior a 4,0 e com mais de um milhão de downloads. 

• Estar entre os três aplicativos de maior destaque para avaliar as resenhas e o 
conteúdo dos Apps. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Observou-se a existência de grande número de aplicativos móveis disponível para 

gestantes na loja Google Play. Estas ferramentas são utilizadas por milhares de mulheres 
e são suporte para o autocuidado, que de maneira indireta auxilia nos cuidados da 
gestação, seja na alimentação adequada, calendários de gravidez, diário de visitas ao 
médico, entre outros. Os aplicativos mais bem qualificados foram selecionados com base 
na avaliação geral, no número de avaliações e no número de downloads, como mostrado 
na tabela 1. 

 
Tabela 1 – Avaliação por usuários dos aplicativos voltados para gestação. 

NOME CLASSIFICAÇÃO Nº AVALIAÇÕES Nº DOWNLOADS PAGO 

Minha gravidez e 
meu bebê hoje 

4,7 867.745 10.000.000+ Não 

Gravidez + 4,6 434.097 10.000.000+ Não 

Minha gravidez, 
semanas de 
gestação 
(grávida) 

4,7 128.988 1.000.000+ Não 

 
Ficou evidente que o aplicativo denominado “Minha gravidez e meu bebe hoje”, foi o 

que obteve maior número de avaliações quando comparado aos outros que foram 
selecionados, este App também obteve uma nota de classificação alta (4,7), juntamente 
com o App “Minha gravidez, semanas de gestação (grávida) ”, porém este último obteve 
apenas 128.988 avaliações. O “Gravidez +” foi bem classificado obtendo nota de 4,6, 
possuindo 434.097 avaliações e mais de dez milhões de downloads. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, ainda estão sendo criadas políticas 
públicas para regulamentar a criação de aplicativos com objetivo de reduzir os níveis de 
morbidade e mortalidade materna. A importância deste tema ficou bastante evidente na 
pesquisa realizada pelo Observatório Mundial da Cibersaúde da OMS, onde demonstrou 

https://play.google.com/store/


 

que 94% dos países já dispõem de políticas e estratégias para o amparo materno-infantil 
(WHO, 2015). 

O desenvolvimento de aplicativos para gestantes tem papel fundamental, pois 
auxiliam as futuras mães, principalmente aquelas em que estão em seu primeiro filho (REIS, 
et al, 2018). Estes aplicativos, no entanto, devem ser em grande parte mais direcionados 
aos cuidados relacionados as gestantes, devem também conter informações e dicas úteis 
para um bom desenvolvimento do feto, e principalmente devem deixar claro que o 
acompanhamento por um médico se faz necessário, pois as informações inseridas nos 
aplicativos geralmente são generalizadas (BARROSO; CAMPOS; MARÇAL, 2018).  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Existem muitos aplicativos voltados para gestantes, mas poucos voltados para 

cuidados do pré-natal, e alguns com poucas informações úteis para gestação, e sem 
regulamentação. As futuras mães buscam aplicativos que possam esclarecer suas dúvidas, 
que sejam fáceis de entender e possuam confiabilidade em suas informações, para isso se 
faz necessário a participação de profissionais da saúde especializados em cuidados com 
gestantes no desenvolvimento dessas ferramentas, com inclusão de mais incentivo ao pré-
natal e redução de riscos à saúde dessas mulheres através do suporte tecnológico.  
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