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INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), o Aleitamento Materno (AM) previne alergias e
infecções na criança, evitando diarréias, pneumonias, otites e
meningites. Além disso, favorece o desenvolvimento de ossos
e músculos da face, promove o desenvolvimento da fala,
regula respiração, previne maloclusão, protege contra
obesidade, hipertensão, diabetes e hipercolesterolemia 1, 2.
Estudos mostram que a amamentação também beneficia a mãe
2, 3, visto que tem sido associada a proteção contra câncer de
mama e de ovário, aumenta o intervalo interpartal e promove a
diminuição do risco de desenvolver diabetes. Sendo assim,
tem-se que a amamentação é capaz de moldar
permanentemente o ciclo de vida dos indivíduos 2; é mais do
que nutrir, pois, envolve o vínculo entre mãe e bebê, tem
influência no sistema imunológico da criança, no
desenvolvimento cognitivo e emocional e em toda a sua
fisiologia, o que traz benefícios a longo prazo para o binômio
4. Mesmo com a superioridade comprovada do aleitamento
materno em relação às outras formas de alimentar, a maioria
das crianças brasileiras não usufruem do aleitamento materno
exclusivo nos primeiros seis meses e nem são amamentadas
por dois anos ou mais, como recomenda a OMS 5.

Para que a amamentação ocorra de forma efetiva, a
mulher-nutriz precisa de apoio frente às dificuldades e isso
inclui a oferta de informações e intervenções que a
tranquilizem e a deixem confiante quanto à sua capacidade de
atender as necessidades do bebê 6, 7. Tendo em vista o risco de
desmame precoce e consequências danosas para a saúde da
população 2, o profissional de saúde tem papel fundamental na
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno 5. Cabe
ao enfermeiro instrumentalizar-se para ações educativas e
assistenciais, bem como identificar precocemente os possíveis
fatores envolvidos no risco de insucesso da amamentação,
tendo em vista o melhor desenvolvimento da criança,
satisfação da mulher e a promoção do apego 6, 7.

Diante disso, acredita-se que a assistência de
enfermagem prestada de forma resolutiva e adequada contribui
com o aumento da taxa de Aleitamento Materno 8. Nesse
contexto, o uso de linguagem padronizada por meio dos
Diagnósticos de Enfermagem (DE) é imprescindível para
nomear fenômenos enquanto responsabilidade do enfermeiro,
permitindo priorizar eventos relacionados ao AM e nortear a

tomada de decisão, o que favorece cuidados de enfermagem
direcionados, de modo a promover uma assistência mais
qualificada e humanizada 7. Existem diferentes classificações
de enfermagem e o presente estudo irá tratar da Classificação
dos Diagnósticos de Enfermagem da NANDA International
(NANDA-I) 9; mais precisamente irá revisar os componentes
de dois diagnósticos relacionados à amamentação:
“Amamentação interrompida”, definido como “quebra na
continuidade do oferecimento de leite das mamas que pode
comprometer o sucesso da amamentação e/ou estado
nutricional do lactente ou criança”, e “Disposição para
amamentação melhorada”, definido como “padrão de
oferecimento de leite das mamas a um lactente ou criança que
pode ser melhorado” 9.

Dada a importância do papel da enfermagem no que
tange a promoção e proteção do AM, estudos apontam que o
julgamento clínico acurado relacionado aos diagnósticos de
enfermagem depende de agrupamento e interpretação dos
dados, em consonância com definição do enunciado
diagnóstico, características definidoras e fatores relacionados 7,

8,10. As características definidoras são indicadores/referências
observáveis que se agrupam como manifestações de um
determinado diagnóstico de enfermagem, enquanto os fatores
relacionados são fatores que contribuem para a presença do
diagnóstico 9.

Uma vez que os diagnósticos são a base para a
seleção de intervenções, seu refinamento poderá propiciar
melhor direcionamento do cuidado de enfermagem no
contexto da amamentação: fenômeno que demanda atenção
para atingir os níveis recomendados pela Organização
Mundial de Saúde enquanto indicador de saúde.

OBJETIVO

Revisar os componentes dos diagnósticos de
enfermagem “Amamentação interrompida” e “Disposição para
amamentação melhorada” a partir da literatura e construir
definições operacionais para suas características definidoras.

MÉTODO

Foi desenvolvido revisão de escopo, segundo a
abordagem metodológica recomendada pelo Joanna Briggs
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Institute – JBI 11. Para sua condução foram adotadas as
recomendações da diretriz Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping
Reviews - PRISMA-ScR 12. A revisão de escopo é indicada
para: sintetizar e analisar conceitos presentes na literatura, de
forma a esclarecê-los; identificar fatores e características
essenciais relacionados a um conceito; mapear os tipos de
evidência disponíveis sobre um determinado tópico ou campo
de estudo; examinar os métodos de pesquisa que estão sendo
aplicados sobre um tema específico, bem como identificar e
analisar lacunas do conhecimento 11, 13.

Para formulação das perguntas foi considerado o
acrônimo População, Conceito, Contexto (PCC) 11, sendo P
(População) aqui representado pelo “binômio mãe-bebê”, C
(Conceito) é o “Aleitamento” 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 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 das questões norteadoras, foram
estabelecidos descritores para identificar artigos referentes à
temática da pesquisa, a saber: “aleitamento materno” ou
“amamentação” ou “desmame” associados a “lactente” ou
“recém-nascido” ou “mãe” 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
Medica Database). A estratégia de busca foi desenvolvida
pelas pesquisadoras em colaboração com uma bibliotecária da
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da UNICAMP.

Foram incluídos estudos de diferentes desenhos
metodológicos, completos, publicados em português, inglês e
espanhol, no período de 2016 a julho de 2021, que abordaram
o conteúdo das questões norteadoras. 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 tiveram dados extraídos por
meio de uma planilha no programa Excel® com as seguintes
informações a serem registradas: autor(es), ano de publicação,
título, país de origem e trechos descrevendo os principais
resultados de interesse da revisão de escopo. Posteriormente,
foi realizada compilação e comunicação dos resultados, com a
intenção de apresentar a visão geral de todo o material, por
meio de uma construção temática, organizada de acordo com
os elementos relacionados às questões norteadoras.

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 sinais 14, 16 e a revisão dos demais componentes de cada
diagnóstico. A construção das DO pode auxiliar o enfermeiro
na compreensão dos componentes dos diagnósticos.
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 questão 14, 15. O conteúdo
construído será discutido em reunião de consenso entre as
pesquisadoras, antes de ser considerado finalizado.

Por se tratar de revisão de literatura, não foi
necessário solicitar aprovação do Comitê de Ética para
realização do estudo. Declara-se não haver conflito de
interesses. Após o processo de revisão, o conteúdo dos
diagnósticos refinados será submetido à NANDA-I.

RESULTADOS PARCIAIS

A revisão de escopo permitiu proposições para
aprimoramento do conteúdo dos diagnósticos estudados. A
começar pelo DE “Amamentação interrompida”, propõe-se
que a Característica Definidora seja “Interrupção do
aleitamento materno”, com a DO “Mãe relata que não tem
oferecido leite materno”.

Quanto aos Fatores Relacionados (FR), propõe-se
incluir na lista “amamentação não exclusiva”, com a DO:
“mãe relata ou profissional observa oferecimento de fórmula,
outros líquidos ou alimentos além do leite humano, antes dos
seis meses de vida” 17, 18, 19, 20.

Para o FR “Desmame abrupto do lactente”, foi
proposta a seguinte DO: “Mãe relata ou profissional observa
interrupção abrupta do aleitamento materno” como significado
comunicável 19, 20, 21, 22.

Para o FR “Separação entre mãe e lactente”
desenvolveu-se a DO “Mãe relata ou profissional observa
longos períodos de separação entre mãe e lactente” 23, 24, 25, 26.

A revisão de literatura possibilitou propor “Falta de
conhecimento sobre o aleitamento materno” – relatada pela
mãe ou observada pelo profissional como FR desse
diagnóstico 18, 27. Outro possível FR é a “Baixa autoeficácia”,
cuja DO significa “Baixa crença do indivíduo sobre sua
capacidade de realizar com sucesso determinada
atividade/comportamento” 28, 29.

A partir da leitura de artigos, foi possível identificar
que mulheres com Baixa condição socioeconômica 30, 31 e
primíparas 19, 30 podem ser consideradas População em Risco
para a quebra da continuidade do oferecimento de leite das
mamas, o que pode comprometer o sucesso da amamentação 9.
Não obstante, frequentemente a Cirurgia Cesárea foi citada na
literatura como Condição Associada à amamentação
interrompida 17, 18, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36.

Discorrendo agora sobre o DE “Disposição para
amamentação melhorada”: a CD “Expressa desejo de melhorar
a capacidade de amamentar com exclusividade” teve como
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DO “A nutriz expressa e\ou demonstra desejo de aprimorar
seu desempenho no aleitamento materno exclusivo” 17, 20, 25.

Já para a CD “Expressa desejo de melhorar a
capacidade de amamentar para atender às necessidades
nutricionais da criança”, foi desenvolvida a DO “A nutriz
expressa e\ou demonstra desejo de amamentar com o intuito
de atender às necessidades nutricionais da criança” 17, 20, 21, 22, 23

25, 37.

Além dessas duas DO, foram identificadas na
literatura duas possíveis novas CD quanto ao padrão de
oferecimento de leite que pode ser melhorado. São elas:

● CD: “Mãe expressa percepção positiva sobre os
benefícios do aleitamento materno”. Sua DO: “A
nutriz expressa reconhecer os benefícios do
aleitamento materno para a saúde materna e/ou
infantil” 20, 25;

● CD: “Mãe relata ou profissional identifica rede de
apoio em aleitamento materno”. A DO desenvolvida
foi: “A nutriz relata ter rede de apoio para
aleitamento materno” 25.

DISCUSSÃO

Em meio às pesquisas sobre “Amamentação
Interrompida”, a UNICEF aponta que as dificuldades que
mulheres esperam ou encontram enquanto amamentam podem
impedir o início ou continuidade da AME ou ainda levar à
interrupção da mesma 21. As razões indicadas para a
interrupção da amamentação exclusiva antes dos 6 meses e
introdução de fórmula, líquidos, alimentos sólidos e
semissólidos estão relacionados a nutriz, ao lactente ou ao
ambiente 17, 20. Fatores relacionados à mãe e que contribuem
para interrupção precoce do aleitamento são primiparidade 19,

30, baixo nível socioeconômico 30, 31, baixo nível de
escolaridade materna 20, 31 retorno ao trabalho 25, 26, depressão
pós-parto 20, cirurgia cesárea 17, 18, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36,
conhecimento deficiente sobre AM, ansiedade da nutriz
quanto à condição clínica do bebê e quanto a percepção delas
de produção inadequada de leite 23, 27, 28, 32, 34. Já os fatores
relacionados ao lactente, a literatura apontou doença do
lactente, pega incorreta e internação na unidade de terapia
intensiva neonatal 21, 24, 34. No que tange ao ambiente, que pode
influenciar no insucesso da amamentação, a literatura indicou
a persuasão da família para complementar a amamentação
com fórmula, além de críticas sobre a produção insuficiente de
leite 21 e a falta de apoio dos profissionais no ambiente
hospitalar 25.

Quanto aos resultados parciais relativos ao DE
“Disposição para amamentação melhorada”, tem-se que o
valor social e nutricional acerca da amamentação é um
importante incentivo e direcionamento ao aleitamento
materno. A percepção positiva sobre AM constitui uma das
maiores motivações para iniciar o processo 20, 21, assim como a
rede de apoio, visto que muitas mulheres expressam
disposição para amamentar desde que seus parceiros apoiem
tal decisão 25. Mulheres que decidem ofertar AME e manter
têm cinco vezes mais chances de atingir suas expectativas
quanto à amamentação do que aquelas que têm diferentes
expectativas sobre o tema. Ademais, aquelas que pretendem
amamentar “até quando puder” e “conforme o bebê quiser”
obtêm melhores resultados 17. Em uma pesquisa, 94% das
mulheres que expressaram intenção de amamentar antes do

parto e 97% delas iniciaram a amamentação logo ao
nascimento 20.

Muitas mulheres acreditam que amamentar é parte
inerente à maternidade, é a melhor opção para a saúde e
bem-estar do bebê. Também citaram que a razão para
amamentar é a proteção do bebê, a possibilidade de deixar a
imunidade dele melhor e poder contribuir para com seu
crescimento e desenvolvimento 21, 22, 23, 25. Ademais, elas
citaram os benefícios psicológicos como felicidade, segurança
quanto ao ato de amamentar e vínculo emocional com o
lactente 22, 25.

Tendo em vista, que na prática clínica, os enfermeiros
podem se deparar com a falta de clareza no conteúdo dos DE,
são necessários estudos que os analisem, a fim de contribuir
para a redução da variabilidade presente nas avaliações
clínicas e auxiliar na identificação adequada do DE que
corresponde à condição clínica apresentada pelo paciente 14.
Desse modo, o presente estudo buscou construir DO a fim de
atribuir um significado que comunique como determinado
conceito é aplicado. Sendo assim, cabe às DO elucidar o
significado prático de cada CD e FR e especificar quais
atividades práticas ou procedimentos são necessários para sua
avaliação 14.

CONCLUSÃO

Com suporte da revisão de escopo, foi possível
realizar a análise e aprimoramento dos componentes do DE
“Amamentação Interrompida” e “Disposição para
amamentação melhorada”, bem como a construção de DO.
Desta forma, o presente estudo poderá contribuir para
aprimoramento de seus conteúdos, auxiliando no raciocínio
clínico acurado para definir um determinado DE pelos
enfermeiros da prática clínica. O refinamento da linguagem
padronizada poderá propiciar melhor assistência de
enfermagem no contexto da amamentação, visto que a
exatidão da interpretação do DE é base para seleção de
intervenções que favoreçam o alcance de resultados positivos.

A presente pesquisa poderá contribuir para direcionar
ações de cuidado individualizado para responder às
necessidades das mães e seus filhos. Recomenda-se que sejam
fomentados estudos clínicos que testem os componentes aqui
estudados.
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