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1 INTRODUÇÃO

Em 2001, consultores Internacionais em Lactação realizaram uma revisão

sistemática da literatura científica a convite da Organização Mundial de Saúde

(OMS), com o objetivo de definir em termos científicos e teóricos um tempo de

duração satisfatório do aleitamento materno exclusivo. A partir do estudo que foi

desenvolvido, a OMS passou a recomendar a promoção do aleitamento como a

única fonte de alimento para praticamente todos os lactentes, até 6 meses de vida

do bebê, podendo ser complementado até os 2 anos ou mais (WHO, 2001).

Os benefícios que o aleitamento materno exclusivo traz, não são apenas para

bebês, são apontados diversos efeitos benéficos para mães, pois o ato de

amamentar protege contra o câncer de mama, evita uma nova gravidez, melhora o

vínculo afetivo entre mãe e filho e melhora a qualidade de vida. Sendo assim,

mesmo diante de diversos benefícios que a amamentação exclusiva pode trazer,

alguns problemas enfrentados por nutrizes durante o aleitamento materno, se não

forem precocemente identificados e tratados, podem ser importantes causas de

interrupção da amamentação.

Visando amenizar esse problema, foi proposto o desenvolvimento da

plataforma intitulada Ame+, com o intuito e promover o aleitamento materno como

única fonte de alimento durante os 6 primeiros meses de vida do bebê, como

também abordar as principais dificuldades que as nutrizes enfrentam durante o

processo de amamentação.

2 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é apresentar a plataforma Ame+, fazendo com que

mães que estão no período puerperal possam utilizá-la a fim de que obtenha-se um

apoio relacionado a problemas enfrentados durante o processo de amamentação, a

plataforma também realiza uma anamnese de cada puérpera a fim de obter um perfil

para cada usuário, fazendo com que a plataforma seja aproveitada da melhor forma

possível.
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Esta plataforma foi desenvolvida com apoio de profissionais da área de

enfermagem, por meio de um projeto de extensão da Faculdade de Enfermagem

(FAEN) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), neste projeto é

feito o acompanhamento das mães desde o pré-natal, até o período pós-parto, a

pesquisa também é realizada como trabalho de iniciação científica do Programa

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) no Laboratório de Engenharia

de Software (LES) com alunos do curso de ciência da computação da UERN, dessa

forma, vivenciando e lidando com os problemas das puérperas diariamente,

obteve-se a principal motivação para o desenvolvimento desta plataforma.

3 METODOLOGIA

Para este trabalho utilizou-se a metodologia ágil Scrum, utilizada no

gerenciamento do desenvolvimento iterativo (SOMMERVILLE, 2011), é uma

metodologia eficiente para gestão e planejamento dos projetos de software. Dessa

forma, a plataforma Ame+ passou pelas seguintes etapas em seu processo de

desenvolvimento:

● No planejamento foi estabelecido os objetivos gerais do projeto, ordenação e

análise de requisitos e da arquitetura inicial do software. Baseando-se na

revisão sistemática da literatura realizada por (GURGEL, 2020), onde pode se

verificar as tecnologias móveis para promoção do aleitamento materno, assim

como um Benchmark de tecnologia voltadas para o mesmo tema, para que a

partir disso pudesse definir os requisitos e funcionalidades imprescindíveis e

as necessidades que as aplicações já existentes não atendiam. Observando,

também, o objetivo de se obter os dados inseridos pelas usuárias, para fins

de pesquisa dentro da Universidade;

● Os requisitos foram divididos em ciclos curtos de desenvolvimento a fim de

realizar o backlog da plataforma, onde podemos chamar esses ciclos de

Sprints;

● Cada Sprint foi realizado com um tempo de duração pré-estabelecido, a fim

de obter previamente uma garantia de progresso no seu processo de

construção, dessa forma o projeto se torna mais eficiente e menos suscetível

a erros e falhas.
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4 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

A plataforma Ame+ consiste de um aplicativo para Android desenvolvido

utilizando o framework Flutter, que é uma ferramenta com o propósito de

desenvolver aplicativos híbridos com uma única base de código.

Na conexão com banco de dados foi utilizado o Firebase, que é uma

plataforma de desenvolvimento de aplicativos Backend-as-a-Service (BaaS),

proferindo toda a parte de autenticidade e armazenamento de arquivos da

plataforma. Na Figura 1, tem ilustrado no diagrama de caso de uso, que foi utilizado

como apoio no processo de elicitação dos objetivos da plataforma, facilitando de

forma visual o que se deve esperar do sistema (SOMMERVILLE, 2011).

Figura 1: Diagrama de Caso de Uso

Fonte: Autoria Própria (2021)
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Foi utilizado o conceito de Widgets, permitindo que fossem criados

componentes personalizáveis para a aplicação. Para isto, tomou-se como base a

Clean Architecture do Flutter como uma melhor opção para criar uma plataforma

facilmente escalável, testável e manutenível.

A arquitetura segue as regras estabelecidas por MICHIURA (2020): cada

camada deve se comunicar apenas com seu componente imediato, desta forma,

segue conforme o esquema abaixo:

1. A UI (User Interface) pode se comunicar somente com a ViewModel;
2. A ViewModel pode se comunicar somente com o UseCase;

3. O UseCase pode se comunicar somente com o Repository;

4. O Repository pode se comunicar somente com a DataSource.

A plataforma permite que o usuário realize o seu cadastro na plataforma, e a

partir disso possa fazer Login, caso não queira realizar o cadastro pela plataforma, o

usuário tem a possibilidade de escolher fazer o Login por rede sociais, como o

Google e o Facebook, conforme ilustra a Figura 2. Após a realização do cadastro, o

usuário é redirecionado para uma tela onde são apresentados os termos de

aceitação, conforme visualizado na Figura 3 para preenchimento dos dados de uma

anamnese.

Figura 2: Welcome Page, Register Page e Login Page

Fonte: Autoria Própria (2021)
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Figura 3: Termos de consentimento

Fonte: Autoria Própria (2021)

Esta anamnese provê de informações sobre a puérpera (Figura 4), sobre

amamentação e sobre o bebê (Figura 5), ao realizar o preenchimento desses dados

já é possível acessar os recursos disponíveis na plataforma. Após o preenchimento

dos dados solicitados, a usuária será redirecionada para Home (Figura 6), onde terá

acesso às dicas de amamentação (Figura 7).
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Figura 4: Dados sobre a puérpera

Fonte: Autoria Própria (2021)
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Figura 5: Dados sobre o aleitamento e sobre o(a) bebê

Fonte: Autoria Própria (2021)
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Figura 6: Home

Fonte: Autoria Própria (2021)

Na Bottom Navigation Bar, é possível ter acesso ao Papo Motivacional que

tem como intuito, com o compartilhamento de histórias e experiências das puérperas

a respeito da amamentação, motivar as puérperas diante das dificuldades e

fragilidades do momento, podendo avaliar cada depoimento de um a cinco estrelas

(Figuras 8 e 9). Os depoimentos na imagem são reais, retirados do NSC total (2018).

No perfil, a usuária pode estar avaliando a plataforma, podendo deixar comentários

e sugestões (Figura 10).

O serviço provido pelo Firebase utilizado no desenvolvimento da plataforma

foi o Cloud Firestore, que é um banco de Dados NoSQL mais recente e hospedado
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em nuvem para o desenvolvimento de aplicativos móveis, flexível e escalável, a fim

de armazenar e sincronizar os dados (FIREBASE, 2021). Ele armazena os dados

em documentos com mapeamento de campos de valores, eles são armazenados em

coleções.

Figura 7: Dicas de Amamentação

Fonte: Autoria Própria (2021)
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Figura 8: Papo Motivacional

Fonte: Autoria Própria (2021)
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Figura 9: Papo Motivacional (Interação)

Fonte: Autoria Própria (2021)
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Figura 10: Avaliação da Plataforma

Fonte: Autoria Própria (2021)

5      CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração a necessidade da comunidade acadêmica foi

possível obter e utilizar os dados da anamnese para fins de pesquisas científicas,

motivação e suporte à puérpera com o intuito de promover e estimular com que

continuem amamentando.

Foram realizados testes com a equipe de desenvolvimento e de criação da

plataforma, podendo ser comprovada a usabilidade das funcionalidades presentes.

Desta forma o aplicativo estará disponível para dispositivos Android, após o registro

submetido,ele poderá ser obtido nas lojas de aplicativos.
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Para trabalhos futuros para a plataforma há a possibilidade de implantação de

novas funcionalidades como perguntas frequentes, mais informações sobre

amamentação, filtros de pesquisas de Intercorrências Mamárias, e para o Papo

Motivacional.

REFERÊNCIAS

FIREBASE. 2021. Disponível em: <https://firebase.google.com/docs>. Acesso em
Abril 2021.

GURGEL, T. K.S. Ame+: Uma plataforma móvel para acompanhamento e promoção
do aleitamento materno. Universidade Federal Rural do Semi-Árido  e Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte. 2020.

MICHIURA, Fabio. A importância da Clean Architecture no Flutter. Disponível em:
https://www.objective.com.br/insights/a-importancia-da-clean-architecture-no-flutter/.
Acesso em: Maio 2021

NSC, Total. 2018. Disponível
em:<https://www.nsctotal.com.br/noticias/agosto-dourado-maes-compartilham-suas-
experiencias-com-a-amamentacao>. Acesso em Maio 2021

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. Ed. 9. São Paulo, Brasil: Pearson, 2011.

WHO, W. H. O. The optimal duration of exclusive breastfeeding: report of an expert
consultation: Geneva, 2001.

https://firebase.google.com/docs
https://www.objective.com.br/insights/a-importancia-da-clean-architecture-no-flutter/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/agosto-dourado-maes-compartilham-suas-experiencias-com-a-amamentacao
https://www.nsctotal.com.br/noticias/agosto-dourado-maes-compartilham-suas-experiencias-com-a-amamentacao


18


