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INTRODUÇÃO

A recomendação atual é que o aleitamento materno (AM) seja realizado desde a primeira hora
de vida até, no mínimo, os dois anos de idade¹. Isso porque o leite materno é o alimento mais adequado
para a criança nesse período, já que trata-se de um leite especialmente adaptado às necessidades de
cada bebê². Além disso, as qualidades desse alimento vão além das questões nutricionais, uma vez que
o leite materno também proporciona benefícios relacionados à saúde tanto da mãe quanto do lactente².
Embora as vantagens sejam imensuráveis, a falta de adesão ao AM, a ausência da exclusividade no
primeiro semestre e o desmame precoce ainda são questões expressivas no Brasil e no mundo³.

Protagonizando um papel central na saúde da população, o enfermeiro, através do processo de
enfermagem, tem a capacidade e a competência de diagnosticar e tomar decisões para intervir em
questões relacionadas ao AM. Para registrar decisões baseadas em seu raciocínio clínico sobre as
respostas humanas, de forma a direcionar intervenções e comunicar sua prática e ciência, o enfermeiro
utiliza linguagem padronizada de enfermagem ou Classificações de Enfermagem. Existem várias
classificações de Enfermagem, mas o presente estudo irá tratar da Classificação dos Diagnósticos de
Enfermagem da NANDA International (NANDA-I)4.

Um diagnóstico de enfermagem é o 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 responsável4. O diagnóstico “Amamentação ineficaz” trata-se de um fenômeno
relevante para a saúde da população, logo é fundamental que seja identificado e tratado. Ele é definido
como “dificuldade para oferecer o leite da mama, que pode comprometer o estado nutricional do
lactente ou da criança” 4, sendo composto por 15 características definidoras, 16 fatores relacionados, 5
populações em risco e uma condição associada.

Seu refinamento se justifica porque a linguagem padronizada de enfermagem é considerada um
instrumento importante para apoiar o enfermeiro frente à crescente complexidade do cuidado à saúde,
fomentando a produção de conhecimento e oferecendo suporte ao raciocínio clínico de enfermagem.
Desta forma, as classificações de enfermagem devem passar por constante revisão e refinamento.

Visto que o diagnóstico de enfermagem é um grande aliado para a atuação científica do
enfermeiro, esse estudo tem como objetivo realizar uma revisão de escopo acerca do diagnóstico
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“Amamentação Ineficaz”, presente na Classificação dos Diagnósticos de Enfermagem da NANDA
International (NANDA-I)4, além de elaborar definições operacionais para embasar a prática clínica.

MÉTODO

O presente estudo consiste em uma revisão de escopo, desenvolvida de acordo com a
abordagem metodológica recomendada pelo Joanna Briggs Institute – JBI5. Para sua condução foram
adotadas as recomendações da diretriz Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and
Meta-Analyses extension for Scoping Reviews - PRISMA-ScR6.

As questões norteadoras foram definidas utilizando como auxílio a estratégia PCC7 (População,
Conceito, Contexto), sendo: população composta pelo binômio mãe-bebê; conceito abrangeu
aleitamento materno; contexto, os primeiros seis meses de vida. As questões que conduziram a revisão
foram: “Quais são os indicadores clínicos relacionados ao 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?”. Posteriormente, foi determinada a estratégia de busca para essa
pesquisa, utilizando Medical Subject Headings Terms e Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), bem
como os descritores específicos para cada base de dados, com auxílio de bibliotecária da Faculdade de
Ciências Médicas (FCM). A estratégia de busca contemplou: (Infants OR "Infants, Newborn" OR
Mothers) AND (Weaning OR "Breast Feeding" AND Lactation AND (Success OR failure OR obstacle OR
barrier OR challenge OR Establishment).

A partir disso, foi iniciada a busca nas bases de dados PUBMED, SCOPUS, CINAHL, Web of
Science e BVS, utilizando a estratégia previamente definida e os critérios de inclusão, sendo necessário
também realizar adaptações pertinentes para cada base de dados, entretanto, as combinações dos
descritores foram mantidas.A triagem e a leitura foram realizadas separadamente por dois
pesquisadores, sendo que as diferenças entre os resultados foram resolvidas por consenso com a
participação de um terceiro pesquisador. Ademais, 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 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, foi utilizado 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. Em seguida, 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.

Por fim, 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 sinais8-9 e a revisão dos componentes de cada
diagnóstico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado da busca nas bases de dados citadas, foram encontrados 5.267 artigos, sendo
removidos 1134 devido serem duplicatas. Seguindo as recomendações da diretriz Preferred Reporting
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews - PRISMA-ScR6, na
etapa inicial, foram lidos 4133 títulos e resumos, avaliando-se as palavras-chaves. A partir disso, foram
selecionados 155 para leitura na íntegra, sendo incluídos 61 na amostra final (Figura 1).
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Figura 1 - Fluxograma PRISMA-ScR

Nessa perspectiva, esses 61 artigos foram lidos novamente na íntegra, com o objetivo de eleger
aqueles que davam suporte a características definidoras, fatores relacionados e população em risco do
diagnóstico “Amamentação Ineficaz”. Para tanto, foi organizada uma planilha do Excel® contendo os
elementos do diagnóstico, a fim de relacioná-los com os conteúdos dos artigos.

As referências incluídas não contemplaram todos os elementos do diagnóstico, sendo esses
duas características definidoras: “arqueamento quando na mama” e “resistência em apreender a região
aréolo-mamilar”, embora livros-texto dêem suporte a elas. Além disso, foram sugeridas alterações em
relação à escrita de alguns componentes do diagnóstico para que, com o apoio das referências,
contemplassem de maneira mais abrangente o fenômeno (Quadro 1).

Quadro 1 - Mudanças sugeridas para o conteúdo de elementos do diagnóstico “Amamentação ineficaz”
da NANDA International.

Conteúdo proposto pela NANDA-I, versão
2021-2023

Conteúdo proposto a partir da revisão de
escopo

Característica definidora Característica definidora proposta

Fezes inadequadas Constipação intestinal10,11

Ganho de peso inadequado Baixo ganho de peso para a faixa etária12
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Esvaziamento insuficiente de cada mama durante
a amamentação

Percepção de mama cheia logo após o término
da mamada13

Percepção de suprimento de leite inadequado Percepção de produção de leite materno inferior
às necessidades do bebê14

Persistência de mamilos doloridos após a
primeira semana de amamentação

Lesão no complexo aréolo-mamilar15

População em risco População em risco proposta

Indivíduos com história de falha na amamentação Indivíduos com história de falha em
amamentação anterior16

Ainda considerando os elementos que constituem o diagnóstico estudado, foi possível identificar,
a partir da análise dos artigos, a possibilidade de inclusão de novos componentes para que, assim, o
fenômeno “Amamentação Ineficaz” ficasse melhor contemplado, o que abrangeu 10 elementos. Assim,
sugere-se acrescentar quatro fatores relacionados, quatro populações em risco e duas condições
associadas. Os fatores relacionados são: "uso de intermediário de silicone”13; “ingurgitamento
mamário”10; “suporte profissional inadequado”14 e “extração tardia de leite das mamas”13. As populações
em risco são: “mulheres tabagistas”18; “primíparas”19; “mulheres com baixo nível socioeconômico”16 e
“extremos de idade materna”16. As condições associadas são “via de parto: cesárea”15 e  “mastite”19.

As Definições Operacionais (DO) para cada elemento do diagnóstico estão em processo de
elaboração, o que inclui as características definidoras, fatores relacionados e população em risco.
Nesse caso, os artigos incluídos pela revisão de escopo não foram suficientes para alguns elementos,
sendo necessário a busca de literatura cinzenta para contemplar tanto as DO dos elementos já
existentes no diagnóstico quanto os adicionados como sugestão. Para isso, foi utilizado o Google
Acadêmico. As DO ainda não estão presentes nesse resumo mas serão apresentadas no evento.

CONCLUSÕES

O diagnóstico “Amamentação ineficaz” está em processo de refinamento com o apoio da revisão
de escopo desenvolvida. O processo de análise dos artigos permitiu oferecer suporte para grande parte
dos componentes desse diagnóstico. Além disso, a leitura minuciosa dos estudos permitiu a
identificação de elementos que eram descritos de maneira recorrente nos artigos como fatores que
afetam de maneira negativa a amamentação. Dessa forma, esses itens foram sugeridos para inclusão
no diagnóstico, sendo que, assim, após as devidas avaliações, essas propostas podem auxiliar o
diagnóstico a ser mais completo e abrangente.
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A construção das DO mostra-se como uma etapa relevante pois torna o diagnóstico mais
tangível e compreensível. Também, a partir da concepção das DO, foi identificada a necessidade de
procurar outros artigos, fora os delineados inicialmente, fato esse que enriqueceu o estudo e o
conhecimento sobre a temática. Por fim, é relevante mencionar que há a pretensão de dar continuidade
a esse trabalho realizando, futuramente, a validação clínica do mesmo diagnóstico.
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