
229

EDIÇÃO SUPLEMENTAR 3

Rev Bras Enferm. 2019;72(Suppl 3):229-36. http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0528

RESUMO
Objetivo: criar e validar uma tecnologia educativa musical para a aprendizagem da fisiologia 
da lactação na formação profissional em saúde. Método: estudo metodológico com aplicação 
de Modelo Conceitual de Tradução do Conhecimento. No ciclo de criação foi sintetizado 
o conhecimento da fisiologia da lactação em pontos-chave, com os quais foram criadas a 
letra e a melodia. No ciclo de ação foi validado o conteúdo da tecnologia educativa musical 
por juízes experts em aleitamento materno, no período de setembro a dezembro de 2017. 
Resultados: 18 juízes de todas as regiões brasileiras participaram da validação. O conteúdo 
da tecnologia obteve Índice de Validade de Conteúdo global de 0,94 com uma rodada de 
avaliação. Conclusão: a tecnologia educativa musical está validada para introduzir o conteúdo 
da fisiologia da lactação no processo de aprendizagem de estudantes, mediado pelo docente.
Descritores: Aleitamento Materno; Tecnologia Educacional; Tradução do Conhecimento; 
Enfermagem; Estudos de Validação.

ABSTRACT
Objective: create and validate a musical educational technology for lactation physiology 
learning for professional training in health. Method: methodological study with application 
of a conceptual framework of Knowledge Translation. In the creation cycle, the knowledge 
of the physiology of lactation was synthetized in key points to create the lyrics and the 
melody. In the action cycle, the content of the musical educational technology was validated 
by judges experts in breast feeding, in the period from September to December 2017. 
Results: 18 judges from all Brazilian regions participated in the validation. The content of 
the technology obtained a global Content Validity Index of 0.94 with one round of validation. 
Conclusion: the musical educational technology is validated to introduce the content of the 
physiology of lactation in the learning process of students, mediated by the teacher.
Descriptors: Breast Feeding; Educational Technology; Translational Medical Research; Nursing; 
Validation Studies.

RESUMEN
Objetivo: crear y validar una tecnología educativa musical para el aprendizaje de la fisiología 
de la lactancia en la formación profesional en salud. Método: estudio metodológico con 
aplicación del Modelo Conceptual de Traducción del Conocimiento. En el ciclo de creación, 
el conocimiento de la fisiología de la lactancia fue sintetizado en puntos clave con los que 
se crearon la letra y la melodía. En el ciclo de acción, el contenido de la tecnología educativa 
musical fue validado por jueces expertos en lactancia materna, en el período de septiembre a 
diciembre de 2017. Resultados: 18 jueces de todas las regiones brasileñas participaron de la 
validación. El contenido de la tecnología obtuvo un Índice de Validez de Contenido global de 
0.94 con una ronda de evaluación. Conclusión: se validó la tecnología educativa musical para 
introducir el contenido de la fisiología de la lactancia en el proceso de aprendizaje del alumno, 
mediado por el profesor.
Descriptores: Lactancia Materna; Tecnología Educacional; Traducción del Conocimiento; 
Enfermería; Estudios de Validación.
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INTRODUÇÃO

O modelo de ensino tradicional, em que o docente transmite 
e o discente capta as informações, está sendo substituído pelo 
modelo libertador, o qual faz com que se tornem copartícipes e 
corresponsáveis no processo de aprendizagem. O uso de modelos 
pedagógicos libertadores estimula o discente a interessar-se pelo 
conteúdo apresentado(1-2). Esse modelo se orienta pelos princípios 
da autoaprendizagem e da interaprendizagem, da aprendiza-
gem colaborativa, e por descoberta por pesquisa daquilo que 
efetivamente integra a prática profissional com as teorias e os 
princípios que a fundamentam em todo o tempo de formação(3).

No ensino de enfermagem e na saúde, as posturas pedagógicas 
adotadas têm a intencionalidade de transformação, com diálogo, 
cooperação e participação ativa(4). Entretanto, a carência de conhe-
cimento e habilidades de profissionais de saúde tem sido conside-
rada como causa de falhas na assistência, a exemplo do apoio ao 
aleitamento materno. Isto tem implicações na formação, visto que 
estudantes necessitam de conhecimento acerca do aleitamento 
materno para apoiar as mulheres que amamentam(5-7). Destaca-se 
a importância desse preparo, haja vista os resultados positivos, por 
exemplo, do apoio de enfermeiras no início em tempo oportuno, 
e manutenção do aleitamento materno exclusivo, tanto na pres-
tação de cuidados diretos, quanto na organização de cuidados(8).

Mudanças no processo de aprendizagem na formação em 
saúde melhorarão o conhecimento, a confiança no manejo da 
amamentação, as atitudes e as práticas de apoio ao aleitamento 
materno(6). Intervenções têm demonstrado efetividade na pro-
moção da aprendizagem acerca do aleitamento materno(9-10). 
Considerando a efetividade das intervenções, aponta-se o uso de 
tecnologias educativas (TE) como subsunçores de aprendizagem. 
Ou seja, entende-se que para que a aprendizagem ocorra são 
necessários pontos de ancoragem, denominados “subsunçores”, 
que relacionam o novo com o que já se tem conhecimento, con-
siderando que o processo de aprendizagem consiste na interação 
de novo conceito com a estrutura cognitiva do discente. Isso ocorre 
quando a nova informação se incorpora a conceitos relevantes, 
que já estão na estrutura cognitiva do aprendiz; é quando este 
descobre significado na informação(1,11).

A produção de TE poderá ser o resultado da conexão entre as 
vivências do aprendiz com a pesquisa, ampliando o conjunto de 
conhecimentos científicos. As TE poderão ser criadas partindo de 
distintos pontos, entre eles as vivências dos estudantes, fazendo 
com que educador e educando utilizem a consciência criadora. O 
foco está na possibilidade de aprender em conjunto tendo em vista 
a contribuição em seu crescimento profissional e individual(12-14).

O conteúdo de fisiologia da lactação é introdutório para que 
discentes compreendam a prática do aleitamento materno. Entre-
tanto, o problema desta pesquisa decorreu do reconhecimento 
de que o conteúdo configura-se como um conhecimento abstrato 
e de compreensão complexa, o que implica na necessidade de 
subsunçores da aprendizagem, sendo estes uma lacuna da tradu-
ção do conhecimento para a ação, que pode ser preenchida por 
ferramentas como as TE.

Assim, propusemos as seguintes questões norteadoras: quais os 
pontos-chave da fisiologia da lactação para criação de TE musical? 
O conteúdo da TE musical está adequado, na avaliação de juízes, 

para introduzir o conteúdo da fisiologia da lactação no processo 
de aprendizagem, mediado pelo docente, aos estudantes de 
graduação na área da saúde?

Este estudo sustenta a possibilidade de criação de TE e da síntese 
de evidências científicas, denominada de Modelo Conceitual de 
Tradução do Conhecimento (em inglês Knowledge Translation)
(15). Este modelo foi aplicado para traduzir conhecimento da 
fisiologia da lactação sintetizado em ferramenta para promoção 
da aprendizagem na área da saúde: no caso, TE musical.

Justifica-se o uso da música pelo seu potencial no campo 
da aprendizagem. Acredita-se que mesmo que não se tenha 
conhecimento teórico acerca do conteúdo da música, é possível 
incorporá-lo em alguma atividade sem que se perceba, tornando 
compreensível o conhecimento abstrato para os discentes da 
área da saúde. Além disso, a música auxilia no desenvolvimento 
do pensamento crítico e reflexivo, permitindo liberdade e sen-
sibilidade na construção do conhecimento, contribuindo para 
uma formação humanizada(16-19).

 
OBJETIVO

Criar e validar uma tecnologia educativa musical para a aprendi-
zagem da fisiologia da lactação na formação profissional em saúde.

 
MÉTODO

Aspectos éticos

Este estudo seguiu preceitos éticos conforme a resolução 
n° 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde. A proposta foi 
apreciada e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Uni-
versidade Federal de Santa Maria. Foi enviado e-mail para cada 
um dos potenciais participantes contendo uma carta-convite, o 
Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e um Termo de 
Sigilo da TE. Somente após retorno dos termos assinados deu-se 
início a etapa de campo.

Desenho, local do estudo e período

O estudo metodológico teve aplicação do Modelo Concei-
tual de Tradução do Conhecimento (Knowledge Translation). 
Esse modelo tem como principal objetivo traduzir e adaptar o 
conhecimento obtido por meio das pesquisas para o contexto 
a ser inserido, aproximando o participante da prática, reduzindo 
a distância no processo de aprendizagem(15).

O modelo conceitual, originário do campo da saúde, é um 
processo dinâmico e interativo que inclui a síntese, a dissemi-
nação e o intercâmbio dos conhecimentos, tendo em vista o 
desenvolvimento de ferramentas para a melhoria da área da 
saúde. Seu desenvolvimento ocorre por meio de um processo 
integrador entre o ciclo de criação do conhecimento e o ciclo de 
ação (ou aplicação) do conhecimento(15). O local de identificação 
do problema de pesquisa foi ambiente de sala de aula do Curso 
de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa 
Maria, no sul do Brasil. O período para a criação da música foi o 
primeiro semestre de 2017, e a validação de conteúdo deu-se 
no segundo semestre do mesmo ano.



231Rev Bras Enferm. 2019;72(Suppl 3):229-36. 

Tecnologia educativa musical para aprendizagem da fisiologia da lactação: tradução do conhecimento

Cherubim DO, Padoin SMM, Paula CC.

Amostra: critérios de elegibilidade dos profissionais para 
composição dos juízes

Os juízes, como especialistas no tema, deveriam atender aos 
critérios propostos por Fehring(20), os quais foram adaptados para 
atender a realidade brasileira de qualificação dos profissionais. 
Foi utilizada também a técnica “bola de neve” para atender a 
amostra e a representatividade regional. A aplicação dos critérios 
foi desenvolvida por meio de consulta ao currículo na plataforma 
Lattes. Para definir a elegibilidade, buscaram-se informações 
na Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar e 
profissionais cadastrados e certificados pelo International Board 
Certified Lactation Consultant.

proteção e apoio ao aleitamento materno”. Essa etapa decorreu no 
reconhecimento do conteúdo de fisiologia da lactação como um 
conhecimento abstrato e de compreensão complexa, o que impli-
cou na necessidade de ferramentas para mediar a aprendizagem.

Assim, foi realizada busca de ferramentas para essa mediação, 
o que determinou a lacuna entre o saber e o fazer (determine the 
know/do gap). Foram identificadas ferramentas para promoção e 
apoio do aleitamento materno para a população de profissionais, 
mulheres e estudantes, mas não para promover a aprendizagem 
do conteúdo da fisiologia da lactação.

Na fase de identificar, revisar e selecionar o conhecimento 
(identify, review, select knowledge), foi desenvolvido um estudo 
de revisão do conhecimento acerca da lactação, que evidenciou 
a importância da obtenção de conhecimento acerca da fisiolo-
gia da lactação e a necessidade de aprimoramento de suporte 
tecnológico para compreensão desse conteúdo(21).

Assim, para iniciar a criação da TE, na fase de investigação do 
conhecimento (knowledge inquiry) foi realizado outro estudo de 
revisão integrativa com a questão: quais os pontos-chave da fisiologia 
da lactação para criação de TE? Os resultados desta revisão culmi-
naram no produto da fase de síntese do conhecimento (knowledge 
synthesis). E essa síntese gerou o produto da fase de ferramenta do 
conhecimento (knowledge tools/products): TE musical. O objetivo 
dessa tecnologia é introduzir o conteúdo da fisiologia da lactação 
no processo de aprendizagem de estudantes da graduação da área 
da saúde, mediado pelo docente, articulando o ensino tradicional 
com a TE musical. A criação incluiu a elaboração da letra e da 
melodia da música com os pontos-chave da síntese, organizados 
desde a gestação até o processo de parto e nascimento.

Concluído o ciclo de criação, ao iniciar o ciclo de ação, na fase 
de adaptar o conhecimento ao contexto (adapt knowledge to lo-
cal context), o conteúdo (letra) do componente musical da TE foi 
submetido à validação de juízes (profissionais de saúde experts 
na temática de aleitamento materno). Validar conteúdo consiste 
em desenvolver uma avaliação criteriosa do conteúdo de um ins-
trumento ou de um produto com o objetivo de julgar se os itens 
propostos são coerentes ao assunto que se pretende moldar. Assim, 
o juiz convidado para avaliar o produto pode sugerir, acrescentar, 
corrigir ou até mesmo modificar os itens que julgar necessário(22).

Foi aplicado um questionário do tipo Likert para avaliar o grau 
de relevância, com o objetivo de responder a seguinte questão: o 
conteúdo da TE musical está adequado para introduzir o conteúdo 
da fisiologia da lactação no processo de aprendizagem, mediado 
pelo docente, aos estudantes de graduação da área da saúde? Esse 
questionário, composto por sete itens que avaliaram conteúdo, 
linguagem e motivação, foi disponibilizado por meio de formulário 
do Google Forms aos juízes que participaram da pesquisa.

A validação da TE desenvolvida neste estudo foi realizada por 
meio do Índice de Validade de Conteúdo (IVC), preconizado por Waltz 
e Bausell(23), que consiste no nível de concordância das respostas 
positivas. Constantemente utilizado na área de saúde, o IVC mede a 
proporção ou porcentagem de concordância dos juízes em relação 
aos tópicos a serem analisados por meio do instrumento elaborado 
para o estudo. Utiliza a escala tipo Likert com pontuação de um a 
quatro: 1- não representativo; 2- necessita de grande revisão para ser 
representativo; 3- necessita de pequena revisão para ser representativo; 
4- representativo. Dessa forma, o escore do IVC é calculado por meio 

Nota: IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant; IBFAN - Internacional Baby 
Food Action Network

Figura 1 – Fluxograma de composição da amostra dos juízes especialistas 
em aleitamento materno, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, 2017
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O contato foi via e-mail, pelo qual acessavam a carta-convite, 
o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e o Termo de Sigilo 
da música. Após, foi enviado o arquivo da música e o link para 
acesso ao instrumento de validação. Dos 50 juízes que atende-
ram aos critérios e receberam o convite, 23 responderam com os 
termos assinados, e 18 responderam a todas as etapas (Figura 1).

Protocolo do estudo

A aplicação do Modelo Conceitual de Tradução do Conheci-
mento para criação e validação da TE musical acerca da fisiologia 
da lactação para a aprendizagem na formação profissional em 
saúde está representada na Figura 2.

Para dar início à identificação do problema (identify problem) de 
pesquisa foi desenvolvida observação participante em atividade de 
docência orientada na aula ministrada acerca do tema “promoção, 
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se inicia na gestação e estende-se pelo período da amamentação, 
dependendo da fisiologia da mulher e das condições da criança.

Elaboração da melodia

A elaboração da melodia se deu por meio de parceria com o 
Curso de Música do Centro de Artes e Letras da mesma instituição 
de ensino em que o projeto está vinculado, e foi considerada 
como produto da disciplina de criação musical. A proteção da 
partitura foi registrada em cartório e a TE musical será registrada 
na Biblioteca Nacional como material didático.

Validação de conteúdo da música

Quanto à caracterização do grupo de especialistas peritos, de acordo 
com a classificação Fehring(20) adotada para seleção dos juízes, foram 
selecionados aqueles que obtiveram entre 6 e 15 pontos. Entre os 18 
selecionados, dois totalizaram entre 6 e 7 pontos; seis obtiveram de 
8 a 9 pontos; quatro, de 10 a 11 pontos; quatro, de 12 a 13 pontos; e 
dois, de 14 a 15 pontos. Os juízes especialistas eram, em sua maioria, 
do sexo feminino (83%), com idade entre 36 e 68 anos (M = 53 anos), 
com tempo de formação entre 9 e 43 anos (M = 29 anos). As áreas 
representadas foram a enfermagem (n = 12), a medicina (n = 3) e a 
nutrição (n = 3), sendo que a maioria dos profissionais tinha formação 
em nível de doutorado (n = 10). Em relação à área de atuação, obte-
ve-se a representação da área do ensino (n = 9), da assistência (n = 5) 
e da pesquisa (n = 4). Segundo a região de vínculo empregatício, em 
que foi buscada certa representatividade nacional, obtiveram-se pro-
fissionais juízes da região sul (n = 6), sudeste (n = 5), nordeste (n = 5), 
norte (n = 1) e centro-oeste (n = 1).

No procedimento de validação, as respostas dadas aos itens 
do instrumento de avaliação foram analisadas de forma quanti-
tativa (Tabela 1) pelo escore do IVC. Durante a única rodada de 
avaliação, os relatos dos juízes acerca da música expressavam 
que a proposta é interessante e adequada ao público-alvo. O 
instrumento foi composto por sete questões, nas quais os itens 
de avaliação alcançaram escores variados, sendo o IVC global 0,94.

da soma de concordância dos itens com escore 3 e 4, assinalados pelos 
juízes. Os itens com escore 1 e 2 devem ser revisados ou excluídos, 
conforme as contribuições realizadas pelos juízes(23-25).

Análise dos resultados e estatística

Os resultados foram analisados por meio de estatística des-
critiva, observando as frequências absoluta e relativa. Para este 
estudo, considerou-se como IVC válido a pontuação de itens que 
fosse igual ou superior a 0,80, e o nível de concordância maior ou 
igual a 80% nas respostas 3 e 4 do instrumento(24-26).

 
RESULTADOS

Definição do conteúdo da música

Reconhecendo que a tradução do conhecimento (Figura 2) deve se 
pautar em evidências científicas, foi desenvolvida busca de literatura 
(livros didáticos e manuais ministeriais) na Biblioteca Nacional Digital 
do Brasil, Biblioteca Virtual de Saúde e SciELO Livros, com seleção 
de materiais que continham o conteúdo de fisiologia da lactação.

A síntese desse conhecimento elencou pontos-chave, como 
órgãos e hormônios relacionados à fisiologia da lactação. Isso 
resultou na seguinte síntese: a produção do leite materno é 
realizada fisiologicamente pela ação de alguns hormônios e 
reflexos, os principais sendo a prolactina e a ocitocina. Durante a 
gestação, inicia-se o processo de lactogênese, no qual os hormô-
nios estrogênio e progesterona atuam no desenvolvimento dos 
ductos e formação dos lóbulos. Após o parto, diminuem os níveis 
de estrógeno e progesterona, gerando o aumento de prolactina, 
hormônio responsável pela produção do leite. Mediante estímulo 
de sucção do bebê ou ordenha, o hipotálamo envia hormônios 
que ativam a produção de prolactina pela hipófise que, conse-
quentemente, estimula a produção de leite. Dessa forma, quanto 
mais estímulo (sucção ou ordenha), maior é a produção de leite. 
A ocitocina, advinda da neurohipófise, auxilia na ejeção do leite 
durante a mamada. Portanto, a lactogênese é um processo que 

Fonte: Adaptado de Graham, Straus e Tetroe(15).

Figura 2 – Aplicação do modelo conceitual de tradução do conhecimento para criação e validação da tecnologia educativa musical acerca da fisiologia 
da lactação para a aprendizagem na formação profissional em saúde, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, 2017

Select Knowledge
Identify, Review,

Action Cycle
(Applicatin)

Identify Problem

Determine the
Know/Do Gap

KNOWLEDGE CREATION

Monitor 
Knowledge 

Use

Adapt 
Knowledge 

to Local 
Context

Assess 
Barriers/ 

Facilitators to 
Knowledge 

Use

Select, Tailor, 
Implement 

Interventions

Sustain 
Knowledge 

Use

Evaluate
Outcomes

Knowledge Inquiry

Knowledge 
Synthesis

Knowledge 
Tools/ 

Products

Tailoring Know
ledge Ta

ilo
rin

g 
Kn

ow
le

dg
e 

Identificação do problema a partir da observação participante em atividade de docência orientada na 
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Destaca-se que as respostas do instrumento de validação re-
ferente às assertivas 3 (pequena revisão para ser representativo) 
e 4 (representativo) obtiveram 80% no nível de concordância 
entre os juízes (Figura 3).

O Quadro 1 apresenta as questões com sugestões dos juízes 
e as alterações ou justificativa.

DISCUSSÃO

Pensando no sucesso do aleitamento materno (AM), é im-
portante que o profissional tenha habilidades e conhecimento 
científico acerca da temática, para que se sinta competente na 
orientação dessa prática às usuárias dos serviços de saúde (em 
aleitamento materno) e suas famílias. O conteúdo de fisiologia 
da lactação, ministrado em aulas de graduação, é um conteúdo 
introdutório e importante para que o discente compreenda, in-
clusive, a possibilidade de intercorrências que possam dificultar 
essa prática(27). Foi com intenção de interferir positivamente no 
processo de aprendizagem de profissionais em formação na área 
da saúde que a TE musical foi criada. Durante a criação e validação 
dessa ferramenta, mostrou-se o seu potencial educativo.

A proposição de desenvolver uma música perpassa as evi-
dências de que esta possibilita a aproximação entre docente, 
discente e conteúdo científico, sensibilizando e desenvolvendo 
um pensamento crítico-reflexivo. Dessa forma, a inserção de mú-
sicas no processo de aprendizagem pode tornar esse momento 
mais significativo(28).

Ao utilizar recursos de outras áreas que não a da saúde, foi ne-
cessário auxílio de profissional expert na criação da ferramenta(29-30). 

Tabela 1 – Avaliação geral dos juízes acerca da tecnologia educativa musical, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, 2017

Questão
4- representativo 3- necessita de 

pequena revisão
2- necessita de 
grande revisão

1- não 
representativo IVC

n (%) n (%) n (%) n (%)

1. O conteúdo da música está apropriado para os docentes utilizarem 
com os discentes? 8 (44,4) 9 (50) 1 (5,6) __ 0,94

2. O conteúdo da música apresenta pontos chaves acerca da fi siologia 
da lactação? 12 (66,6) 5 (27,8) 1 (5,6) __ 0,94

3. A letra da música possui linguagem clara, compreensível e adequada 
para discentes da área da saúde? 10 (55,6) 7 (38,8) 1 (5,6) __ 0,94

4. O conteúdo da música está motivador e pode promover o aprendizado 
entre os discentes da área da saúde? 10 (55,6) 8 (44,4) __ __ 1,00

5. O conteúdo da música desperta interesse pelo tema da fi siologia 
da lactação? 10 (55,6) 7 (38,8) 1 (5,6) __ 0,94

6. O conteúdo da música fornece evidências para a prática do estudante 
no apoio ao aleitamento materno?* __ __ __ __ __

7. O conteúdo da música contempla os aspectos essenciais da fi siologia 
da lactação? 6 (33,3) 10 (55,6) 2 (11,1) __ 0,89

Cálculo do IVC Global 0,94

Nota: IVC-Índice de Validação de Conteúdo. * Questão anulada, pois não convergiu com o objetivo da tecnologia educativa.

Quadro 1 – Sugestões dos juízes acerca da tecnologia educativa musical, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, 2017

Questão Sugestões dos juízes Alteração/Justifi cativa 

1. O conteúdo da música está apropriado para 
os docentes utilizarem com os discentes?

Retirar a palavra “simplesinha” do trecho “a 
fi siologia da lactação é bem simplesinha”. “A fi siologia da lactação é importante.”

4. O conteúdo da música está motivador 
e pode promover o aprendizado entre os 
discentes da área da saúde?

Indicação de aliar o conteúdo musical a um 
conteúdo visual

Implicou na proposta de outro subprojeto de 
pesquisa.

7. O conteúdo da música contempla os 
aspectos essenciais da fi siologia da lactação?

Acrescentar: inibidores da lactação; 
intercorrências; desejo e confi ança da mulher 
em amamentar; estresse; e apoio.

Reconhece a importância dos fatores que 
interferem na lactação, porém ressalta que 
a tecnologia educativa contempla conteúdo 
introdutório à aprendizagem da fi siologia.

Figura 3 – Nível de concordância entre os juízes nas assertivas 3 e 4 do 
instrumento de validação da tecnologia educativa musical, Santa Maria, 
Rio Grande do Sul, Brasil, 2017
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Na situação em tela, a etapa de criação da TE ocorreu em conso-
nância com os princípios ditados por docente com formação em 
música e por seus discentes. A vivência e a troca de experiência 
entre os participantes desse momento foram consideradas de 
aprendizagem compartilhada entre áreas de saberes tão distin-
tos. Produzir uma tecnologia de modo multiprofissional possui 
potencial positivo, pois os saberes são articulados e podem ser 
usados de forma conjunta, aproximando as diferentes áreas. Essa 
articulação interdisciplinar favorece na qualidade da criação da TE.

Os juízes possuíam significativa experiência na temática de 
AM, atuantes no ensino, na pesquisa ou na extensão. Considera-se 
que a análise realizada por esses experts na temática contribuiu 
para a aproximação e sensibilização destes com a possibilidade 
de utilização dessa TE no âmbito acadêmico, acreditando nos 
benefícios do uso da TE no ensino(31).

Destaca-se que a TE foi validada com IVC de 0,94 na maioria 
das assertivas, havendo uma assertiva com IVC máximo (1,00) 
e uma com IVC de 0,89, resultando em um IVC global de 0,94. 
Estudos de validação geralmente apontam como válido um item 
com IVC ≥ 0,80, e nível de concordância entre as respostas posi-
tivas dos juízes ≥ 80%(32-33). Esses valores foram encontrados no 
presente estudo, corroborando com a indicação de sua validação 
e implementação na realidade do ensino.

É interessante ressaltar a importância de desenvolver estudos 
de produção de TE para o ambiente acadêmico, sustentados em 
referencial teórico da área da educação. Para este estudo, utilizou-
-se a Teoria da Aprendizagem Significativa proposta por David 
Ausubel(1). Esta propõe ferramentas educativas, denominadas 
subsunçores, que potencializam a aprendizagem, uma vez que 
elas se atrelam ao desenvolvimento cognitivo do discente. Essa 
teoria já é explorada na área da saúde, conforme apontada em 
um estudo de revisão, por meio de construção de mapas con-
ceituais, plataformas e ambientes virtuais de aprendizagem(1,34).

Vale ressaltar que para desenvolver uma TE com qualidade, o 
percurso metodológico deve ser rigorosamente desenhado para 
que o produto seja útil e válido no contexto em que será inserido. 
Assim, estudos que visam traduzir um conhecimento para uma 
determinada realidade podem utilizar o Modelo Conceitual de 
Tradução do Conhecimento. Estudos desenvolvidos à luz desse 
modelo trazem benefícios para a área da saúde, implicando na 
qualidade de cuidados, para o ensino e para pesquisa, e apro-
ximando os participantes do estudo ao contexto científico(14,35).

Estudos acerca da incorporação de TE no ensino ressaltam a 
necessidade de que, além de desenvolver a tecnologia, o pes-
quisador assuma o compromisso social, para que seu uso seja 
sustentado, avaliado e monitorado(35-36).

Limitações do estudo

Dentre as limitações deste estudo, mesmo diante da amostra de 
juízes composta por profissionais da área da saúde de diferentes 

subáreas e atuações, destaca-se que outras subáreas foram 
convidadas, porém não compuseram a amostra final por falta 
de resposta ao convite. Isso aponta a necessidade de processo 
de seleção mais ampla de juízes do ponto de vista quantitativo, 
para minimizar a possibilidade de amostras pequenas. Outra 
limitação refere-se à necessidade de conclusão do ciclo de 
ação, somando a indicação de aliar o conteúdo musical a um 
conteúdo visual, e a validação desse material pela população 
alvo, implicando na proposta de outros subprojetos de pes-
quisa vinculados ao projeto matricial, denominado FISIOLAC 
no grupo de pesquisa.

Contribuições para a enfermagem

A tradução do conhecimento contribuiu para a criação e 
validação da TE musical acerca da fisiologia da lactação, que 
se configurou como ferramenta facilitadora para o ensino na 
área da saúde. O processo de aprendizagem desencadeado 
pela música poderá aproximar os discentes e docentes, tornar o 
momento lúdico e desenvolver o pensamento crítico-reflexivo. 
A aplicação dessa ferramenta tornará os discentes conscientes 
do uso desse conhecimento para melhorar a sua prática, redu-
zindo a distância entre o que sabem e o que farão. Somando-se 
a isso, a pesquisa proporcionará subsídios aos discentes que, 
ao atrelar esse conteúdo a outros de manejo da amamentação, 
desenvolverão orientações esclarecedoras para as usuárias dos 
serviços de saúde e suas famílias.

 
CONCLUSÃO

A TE musical elaborada e submetida a validação obteve 
escores acima de 0,80 e nível de concordância maior que 80%. 
Dessa forma, foi validada para os docentes utilizarem com os 
discentes nas aulas de graduação da área da saúde, evidenciando 
seu potencial educativo. Como próxima etapa do estudo, será 
submetida a validação por juízes técnicos da área da música, e 
aplicada aos estudantes de graduação da área da saúde.
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