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Introdução

O aleitamento materno configura-se como uma prática fundamental para o desenvolvimento

saudável da criança, atuando no vínculo entre mãe e filho, além de propiciar inúmeros benefícios

nutricionais ao neonato e contribuir para o amadurecimento de sua imunidade. Nesse contexto,

estudos mostram a relação entre a ingestão de leite materno e a diminuição de infecções respiratórias e

gastrointestinais1 e, inclusive, da redução do risco de mortalidade infantil2. Ademais, o aleitamento

materno apresenta benefícios para a saúde materna, com a redução da incidência do câncer de mama,

de ovário e de útero, proteção ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas e da

obesidade3.

Sendo assim, é necessário avaliar as situações nas quais a amamentação encontra-se

prejudicada ou inviabilizada, impedindo que o binômio mãe e neonato sejam contemplados com as

vantagens do aleitamento materno. Dessa forma, considerando a assistência prestada a esse binômio

pela equipe de Enfermagem, julga-se necessário conhecer as ferramentas utilizadas por esses

profissionais durante o cuidado a fim de aprimorá-las e com isso, qualificar a assistência realizada à

mãe e ao bebê. Tendo em vista a atuação da Enfermagem, nota-se a relevância do Processo de

Enfermagem e sua influência na efetividade da assistência4.

Nesse cenário, os diagnósticos de Enfermagem são instrumentos utilizados para identificar as

necessidades de saúde do binômio e, com isso, propor estratégias que auxiliem na manutenção da

amamentação. Esse processo ocorre por meio da interpretação da definição do diagnóstico, das

características definidoras e dos fatores relacionados, disponíveis no NANDA International (NANDA

I), uma das classificações de enfermagem existentes. Entretanto, a compreensão da definição de um

diagnóstico e de seus componentes pode ocasionar equívocos, caso os mesmos não sejam bem

esclarecidos.
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Nesse sentido, destaca-se o diagnóstico “Resposta ineficaz de sucção e deglutição do bebê”,

definido como capacidade prejudicada de uma criança de sugar ou coordenar a resposta de sucção e

deglutição. Todavia, esse fenômeno pressupõe um padrão de alimentação ineficaz associado a

inabilidade de deglutição e sucção por parte do lactente, excluindo outras possibilidades que possam

interferir no seu padrão alimentar. Ressalta-se que existem outros diagnósticos que se relacionam à

dificuldade de sucção e deglutição, podendo ocasionar dúvidas a respeito de qual diagnóstico seria

propício para cada situação5. Para além, a falta de clareza na definição das características definidoras e

nos fatores relacionados pode dificultar a aplicação do diagnóstico e, por conseguinte, comprometer a

eficácia da assistência. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo construir definições

operacionais das características definidoras e dos fatores relacionados do diagnóstico “Resposta

ineficaz de sucção e deglutição do bebê”.

Método

Realizou-se revisão de escopo, segundo a abordagem metodológica recomendada pelo Joanna

Briggs Institute – JBI6. As questões que nortearam a revisão foram: “Quais são os indicadores clínicos

relacionados ao sucesso no aleitamento materno em binômios mãe-bebê nos primeiros seis meses?” e

“Quais são os fatores que interferem no aleitamento materno em binômios mãe-bebê nos primeiros

seis meses?” A partir dessas questões norteadoras, foi possível estabelecer descritores que

identificaram artigos referentes à temática da pesquisa. As bases eletrônicas de dados utilizadas

foram: PubMed (Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos); LILACS (Literatura

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde); CINAHL (Índice Cumulativo de Enfermagem

e Literatura Aliada em Saúde); SCOPUS; Cochrane Library; Web of Science; BDENF (Base de

Dados de Enfermagem Brasileira) e EMBASE (Excerpta Medica Database). Os artigos foram

selecionados a partir da leitura do título e do resumo, para sua posterior leitura na íntegra. A triagem e

leitura foram realizadas separadamente por dois pesquisadores, sendo que as diferenças entre os

resultados foram resolvidas por consenso com a presença de um terceiro pesquisador. Utilizou-se um

aplicativo via web para registrar a triagem e comparar os resultados entre os pesquisadores: Rayyan.

Os estudos selecionados para fazer parte desta revisão foram mapeados por meio de uma planilha no

programa Excel® com as seguintes informações: autor(es), ano de publicação, título, país de origem e

trechos descrevendo os principais resultados de interesse da revisão de escopo. Para a etapa de

sumarização dos elementos essenciais de cada estudo, utilizou-se um roteiro padrão para extração dos

dados de cada artigo. Para tanto, a análise qualitativa de todos os conteúdos foi realizada, a fim de

ilustrar tópicos de interesse: os componentes dos diagnósticos estudados. Posteriormente, realizou-se

a compilação e comunicação dos resultados, de modo a apresentar a visão geral de todo o material,

por meio de uma construção temática, organizada de acordo com os elementos relacionados às

questões norteadoras. Dessa forma, a revisão de escopo permitiu a elaboração das Definições

Operacionais (DO) das características definidoras do diagnóstico estudado e a revisão dos
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componentes de cada diagnóstico. Após o processo de revisão, o conteúdo do diagnóstico refinado

será submetido à NANDA-I.

Resultados

A busca de artigos utilizando o método descrito resultou na seleção de 61 artigos (Figura 1), a

fim de subsidiar a revisão dos elementos do diagnóstico de “Resposta ineficaz de sucção e deglutição

do bebê”.

Figura 1 - Fluxograma PRISMA-ScR

Para tanto, está sendo utilizada uma planilha do Excel® para organizar os componentes do

diagnóstico e identificar quais artigos dão suporte a cada componente, como características

definidoras, fatores relacionados, população em risco e condições associadas. Nessa etapa também

estão sendo sugeridas modificações no diagnóstico e acréscimo de componentes, baseando-se nas

referências encontradas (QUADRO 1).

Quadro 1 - Mudanças sugeridas para o conteúdo de elementos do diagnóstico “Resposta ineficaz de

sucção e deglutição do bebê”

Componentes sugeridos como acréscimo a partir da revisão de escopo

Fatores relacionados propostos

Mamilos planos, pequenos ou invertidos7, 8
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Lactente sonolento9,10

Condições associadas propostas

Anquiloglossia9,11, 12

Disfasia orofaríngea13

Para além disso, utilizando os artigos que dão suporte ao diagnóstico estudado, foi realizada a

construção das DO das características definidoras e dos fatores relacionados desse diagnóstico.

Também foi realizada a construção das DO dos itens sugeridos como acréscimo ao diagnóstico.

Entretanto, os artigos encontrados não subsidiaram alguns itens do diagnóstico em questão, sendo

necessária a busca por literatura cinzenta, utilizando-se o Google Acadêmico. Ainda assim, houve

dificuldade para encontrar materiais acadêmicos que contribuíssem para a construção das DO

restantes e alguns itens permanecem sem as DO em razão da ausência de bibliografia que dê suporte

para tais elementos do diagnóstico.

Conclusão

A revisão de literatura permitiu a análise do conteúdo do diagnóstico “Resposta ineficaz de

sucção e deglutição do bebê”. O processo de construção das DO permitiu a melhor compreensão do

fenômeno em questão e sua aplicabilidade, bem como identificar artigos acadêmicos que dão suporte

aos elementos do diagnóstico, verificando-se embasamento para os achados observados na prática

cotidiana.

Ademais, a busca por artigos também permitiu identificar os elementos do diagnóstico que

não possuem subsídio bibliográfico, evidenciando a necessidade de mais estudos voltados para esses

elementos, a fim de justificar a sua importância para a estruturação e identificação do diagnóstico ou,

por outro lado, demonstrar que determinado elemento não se aplica ao diagnóstico em questão. Além

disso, ressalta-se que esse trabalho ainda prevê a busca por mais artigos que subsidiem as

características definidoras e os fatores relacionados do diagnóstico “Resposta ineficaz de sucção e

deglutição do bebê” que ainda não foram contemplados com DO, o que será apresentado no

Congresso.
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