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INTRODUÇÃO 
O leite humano é especialmente formulado para suprir todas as necessidades nutricionais de um recém-

nascido (RN). Nele há vitaminas, gorduras e proteínas, dentre outros componentes, capazes de promover o 
desenvolvimento e crescimento saudável do lactente.1 Desse modo, o aleitamento materno (AM) é capaz de 
proporcionar diversos benefícios para o binômio mãe-bebê. Como a capacidade de reduzir a morbimortalidade 
infantil, sendo fator protetivo contra diarreia, infecções respiratórias e otite média, por exemplo.2 Também, pode 
auxiliar puérperas quanto à prevenção da hemorragia pós-parto e do câncer de mama e ovário.2 Além de promover 
o estabelecimento de vínculo e troca de afeto.1 Sendo assim, o Ministério da Saúde (MS) recomenda o Aleitamento 
Materno Exclusivo (AME) em livre demanda (oferecimento de apenas leite materno e nenhum outro alimento ou 
líquido, em demanda guiada pelo bebê) nos primeiros seis meses de vida e de forma complementar à alimentação 
até os 2 anos de vida ou mais.3  

Dentre os obstáculos para o sucesso do aleitamento estão diferentes fatores, que abrangem aspectos 
fisiológicos, psicológicos e sociais, nos contextos em que o binômio se insere. Um deles é a baixa produção de leite 
materno, que pode ser causada por diversos motivos, em sua maioria possíveis de serem manejados, como: a 
insegurança materna sobre seu leite ser “fraco” ou insuficiente, levando a mãe a ofertar complementação com leite 
artificial; falha na rede de apoio; falta de conhecimento; dificuldades da mãe no posicionamento do bebê; problemas 
na pega do bebê à região aréolo-mamilar; horários rígidos para amamentação; ingurgitamento mamário e uso de 
complementos e chupetas.1  

Neste contexto, os profissionais da saúde, em especial a equipe de enfermagem, devem auxiliar a mulher 
que amamenta, tendo um papel crucial no apoio e na manutenção do AM na rede de atenção à saúde. Para tanto, 
tem-se como instrumento de trabalho o Processo de Enfermagem (PE), que é um guia sistematizado para o 
desenvolvimento do raciocínio clínico do enfermeiro, promovendo assistência de qualidade ao guiar investigação, 
julgamentos clínicos e condutas acerca das necessidades de saúde da nutriz e criança 4. Dentre as fases do PE, 
tem-se Diagnóstico de Enfermagem (DE), em que se nomeia diversos fenômenos que os enfermeiros identificam, 
com base em evidências científicas. Por meio de investigação e raciocínio clínico, o enfermeiro identifica 
características e fatores que se relacionam a um dado fenômeno, possibilitando a formulação de diagnóstico 
individualizado, visando abranger aspectos biopsicossociais, culturais e espirituais de cada mulher e sua família.4  

Considerando a construção da ciência em Enfermagem, esses fenômenos podem ser nomeados com 
linguagem padronizada de enfermagem, também chamadas de classificações de enfermagem. Dentre as 
diferentes classificações existentes, o presente estudo vai tratar da Classificação dos Diagnósticos de Enfermagem 
da NANDA International (NANDA-I)5 e, em especial, do fenômeno intitulado “Produção insuficiente de leite materno”. 
Esse DE é definido como “suprimento inadequado de leite materno para atender ao estado nutricional de um 
lactente ou uma criança”.5 Um DE é um julgamento clínico sobre uma resposta humana a condições de 
saúde/processos de vida, ou uma vulnerabilidade a essa resposta, o que engloba indivíduo, família ou comunidade. 
Tal julgamento direciona intervenções de enfermagem que alcancem resultados pelos quais o enfermeiro é 
responsável.5 Ele é composto por título, definição, características definidoras (indicadores/referências observáveis 
que se agrupam como manifestações do problema), fatores relacionados (fatores que contribuem para a presença 
do diagnóstico) e condições associadas.5  

A linguagem padronizada de enfermagem precisa de revisão e atualização, de forma a favorecer que os 
DE expressem adequadamente o que o enfermeiro identifica em sua prática clínica, baseando-se em evidências 
científicas, descrevendo com maior precisão os fenômenos relacionados ao contexto do AM. Assim, o presente 
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estudo irá revisar o conteúdo do "Produção insuficiente de leite materno”, segundo a literatura, e elaborar definições 
operacionais para suas características definidoras.  
 
MÉTODO  

 
Trata-se de uma revisão de escopo, desenvolvida de acordo com o recomendado pelo Joanna Briggs 

Institute – JBI 6,8, adotando-se as recomendações da diretriz Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses extension for Scoping Reviews - PRISMA-ScR9. Para formulação das perguntas foi considerado o 
acrônimo População, Conceito, Contexto (PCC)6, sendo P (População) aqui representado pelo “binômio mãe-bebê”, 
C (Conceito) é o “Hipogalactia” e, por fim, C (Contexto), o “primeiros seis meses de vida”.  Com base nessas 
definições, as questões que nortearam a revisão foram: “Quais são os indicadores clínicos relacionados à produção 
de leite materno nos primeiros seis meses?” e “Quais são os fatores que interferem na produção de leite materno 
nos primeiros seis meses?” 

A partir das questões norteadoras, os descritores foram: “aleitamento materno” ou “amamentação” ou 
“desmame” associados a “lactente” ou “recém-nascido” ou “mãe” e “hipogalactia” e “estabelecimento” ou “sucesso” 
ou “falha” ou “obstáculo” ou “barreira” ou “desafio”, bem como suas respectivas versões em inglês, utilizando-se 
Medical Subject Headings Terms (MeSH) e os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). 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 Medical Database). 

A estratégia de busca foi desenvolvida pelas pesquisadoras em colaboração de bibliotecária da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM) da UNICAMP. O primeiro passo foi realizar uma busca inicial limitada a apenas duas 
bases de dados: por exemplo, PubMed e CINAHL.  A busca inicial é seguida por análise das palavras que estão 
presentes no título e no resumo dos artigos identificados, bem como dos descritores desses artigos. Uma segunda 
busca ocorre usando todas as palavras-chave e descritores identificados no processo descrito, sendo realizada em 
todas as bases de dados planejadas para o estudo. No terceiro passo, a lista de referências dos artigos incluídos 
também é examinada quanto à possibilidade de inclusões adicionais de artigos. Se houver necessidade, uma busca 
em literatura cinzenta também poderá ser realizada6. Foram incluídos estudos de diferentes desenhos 
metodológicos, completos, publicados em português, inglês ou espanhol, no período de 2016 a julho de 2021, que 
abordam o conteúdo das questões norteadoras.  

Para a localização dos estudos, foram utilizados Medical Subject Headings Terms e Descritores em 
Ciências da Saúde, bem como os descritores específicos para cada base de dados. Os artigos foram inicialmente 
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. Foi utilizado 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 informações sobre o artigo como: autor(es), ano de publicação, título, país de origem e trechos 
descrevendo os resultados de interesse da revisão de escopo.  

A revisão de escopo permitiu a elaboração das Definições Operacionais (DO) das características definidoras 
do diagnóstico estudado, as quais se relacionam com a presença do fenômeno, bem como a identificação de 
possíveis novos sinais9-11 e a revisão dos componentes de cada diagnóstico. Entende-se DO como procedimento 
que atribui um significado comunicável a um conceito, ou seja, uma descrição precisa de como se avaliar o 
fenômeno em questão9,10. O conteúdo construído será discutido em reunião de consenso entre as pesquisadoras, 
antes de ser considerado finalizado. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Até o momento a pesquisa gerou resultados parciais, com previsão de finalização em setembro de 2022. A 

amostra final foi de um total de 61 artigos, que foram lidos na íntegra, afim de contribuírem para o embasamento 
dos elementos do diagnóstico e escrita das DO (Figura 1).  
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Figura 1 - Fluxograma PRISMA-ScR 

As DO dos elementos do diagnóstico de enfermagem “Produção insuficiente de leite materno” serão 
apresentadas a seguir, sendo que se tratam de DO de quatro características definidoras e de quatro fatores 
relacionados do DE em questão, respectivamente (Quadro 1). 
 

Quadro 1 – Elementos do diagnóstico “Produção insuficiente de leite materno” e suas definições 

operacionais  

Característica definidora Definição operacional 

Tempo de amamentação prolongado Amamentação ofertada em período de tempo maior do 
que o normal para o lactente.12,13 

Choro frequente do lactente Lactente tem períodos de agitação e choro 
inconsolável, mesmo sendo ofertado aleitamento 
materno exclusivo e em livre demanda13,14 

Ganho de peso do lactente < 500 g em 1 mês Lactente tem ganho de peso abaixo do esperado. 
Sendo possíveis causas o volume inadequado de 
ingestão de leite materno, restrição no acesso à mama, 
problemas mecânicos com a transferência de leite ou 
por baixa oferta intrínseca de leite na mãe.13,15 

Lactente se recusa sugar a mama Relato da mãe sobre sua percepção referente a perda 
do interesse do bebe na pega da mama quando 
ofertada. Tendo como possíveis causas o uso de 
chupeta.16 

Fator relacionado Definição operacional 

Oportunidade insuficiente de sugar a mama Controle sobre a frequência de mamadas ofertadas ao 
lactente, sendo inferior às suas necessidades 
nutricionais.15,17 

Regime de tratamento materno Uso materno de medicamentos e/ou outras 
substâncias para tratamento de alguma condição de 
saúde que possam afetar a oferta de leite.15,18 

Tabagismo materno Uso de cigarro antes e/ou durante gravidez e 
aleitamento. Tendo em vista que o tabagismo está 
associado ao desmame precoce e a produção 
insuficiente de leite materno.19,20 
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Tempo insuficiente de sucção na mama Nutriz restringe o tempo de acesso do lactente à 
mama.13,15 

 

Além disso, ocorreram sugestões de adições ao diagnóstico, sendo um fator relacionado, um componente 
de população em risco e uma condição associada. 

O fator relacionado é Percepção de produção de leite materno insuficiente, sendo sua DO: Mulher 
relata inseguranças sobre sua produção e oferta de leite. Sendo necessário intervir e propor alternativas, 
a fim de reduzir o risco de complementação sem necessidade e interrompimento da amamentação.18,19,21 

Para população de risco, foi proposta Mulheres que possuem suporte insuficiente profissional, 
familiar e/ou social acerca do aleitamento. Como DO, sugere-se: Gestantes e puérperas que apresentam 
dificuldades em conseguir apoio acerca da promoção e manutenção do aleitamento. Seja no âmbito 
profissional, familiar e social. 15,18,21,22 

A condição associada proposta foi Alterações fisiopatológicas e/ou psíquicas que diminuam ou 
impeçam a lactogênese, com a DO: Nutriz apresenta alterações físicas ou mentais que podem interferir 
diretamente na produção de leite materno, relacionadas a fatores metabólicos, genéticos e 
comportamentais. (15,22) 

 
CONCLUSÃO 

O presente resumo apresenta resultados parciais que foram alcançados até o momento no 

estudo sobre a revisão do conteúdo do diagnóstico “Produção insuficiente de leite materno”. Verificou-

se suporte da literatura para fatores que podem influenciar o processo do aleitamento materno tanto de 

forma positiva quanto negativa, com impacto direto na produção de leite, como visa descrever o 

diagnóstico estudado. Fatores esses que podem atuar de diferentes formas e intensidades para cada 

binômio mãe-bebê, sendo de natureza física, psicológica, social e/ou econômica. Alguns desses fatores 

são passíveis de intervenção pelos profissionais de saúde, em especial a equipe de enfermagem, 

atuando na prevenção de riscos, cuidando das barreiras modificáveis, evidenciando as barreiras não 

modificáveis, além de estimular e promover as potencialidades encontradas. Por isso, é extremamente 

importante saber reconhecer, nomear e entender esses fenômenos a fim de se construir um plano de 

cuidados individualizado e efetivo. 

Além da construção das DO para elementos do diagnóstico em estudo, também foram propostos 

acréscimos a ele, como um fator relacionado, uma população em risco e uma condição associada. 
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