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INTRODUÇÃO:

O leite materno fornece todos os compostos nutritivos, imunológicos e hidratantes que o lactente necessita.(1)

No aleitamento materno são encontrados diversos benefícios para à criança como diminuir as chances de

infecções durante a infância, diminuir as chances de condições crônicas como obesidade, diabetes e hipertensão, e

para à puérpera também, como auxiliar na recuperação do pós-parto e reduzir as chances de câncer de mama.(2)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)

desempenham um papel muito importante no desenvolvimento de estudos e conscientização mundial a respeito do

aleitamento materno. Em 2019, os índices indicavam que, apenas, 40% das crianças no mundo recebiam leite

materno de forma exclusiva até os seis meses de idade.(3) Salientou-se que a ocorrência do processo da

amamentação é permeada por mitos e dificuldades que fazem com que as mulheres desistam de amamentar ou o

façam por pouco tempo e de forma não exclusiva.(4, 5)

Nesse contexto, o enfermeiro desempenha papel imprescindível no processo de orientação e

acompanhamento das mulheres em período pós-parto por meio do Processo de Enfermagem (PE). O PE,

instrumento metodológico de cuidado, é composto por cinco etapas interdependentes e inter-relacionadas, quais

sejam, Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem (DE), Planejamento de Enfermagem,

Implementação de Enfermagem e Avaliação de Enfermagem(6).

O DE, segunda etapa do PE, tem grande importância para que o enfermeiro possa definir o direcionamento

das medidas que serão tomadas para o cuidado do paciente. Dentre os DE pertencentes à NANDA-I está o de

Amamentação Ineficaz (00104), presente no Domínio dois (Nutrição), classe 1 (ingestão) definido como

dificuldade de ofertar leite das mamas que pode comprometer o estado nutricional do lactente ou criança. Foi

aprovado em 1998, revisado pela última vez em 2017 e possui nível de evidência atual de 3.1.(7).

OBJETIVO:
Diante desse contexto, este estudo possui como objetivo elaborar as definições conceituais e operacionais das

características definidoras do DE Amamentação Ineficaz (00104) por meio da revisão integrativa e analisar o

conteúdo dessas em mulheres no período pós-parto.
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METODOLOGIA:
Estudo metodológico, transversal, de validação do Diagnóstico de Enfermagem Amamentação Ineficaz

(00104) em mulheres no período pós-parto, que será realizada em duas etapas, de acordo com o que é proposto

por Lopes et al (8). A primeira etapa se trata de uma Revisão Integrativa da literatura e a segunda de Análise de

Conceito do referido DE  por especialistas.

A primeira etapa do projeto se tratou da revisão integrativa da literatura (RI) e para nortear a revisão

integrativa foi estabelecida a seguinte pergunta:“ Quais as evidências clínicas da paciente em período pós-parto

com alteração no processo de amamentação?" Foram incluídos artigos com a população de mulheres no período

pós-parto que apresentem alteração no processo de amamentação, publicados nos idiomas português, inglês e

espanhol, nos últimos 10 anos. Os critérios de exclusão foram artigos que estiverem em formato de editoriais,

cartas ao leitor, resumos de congressos e repetidos em outras bases de dados que já foram pesquisadas.

A segunda etapa refere-se à Análise de Conteúdo do DE Amamentação Ineficaz (00104) por especialistas.

Será realizada pelo método de Grupo Focal (GF), técnica que tem sido amplamente utilizada em estudos

quantitativos e apresenta bons resultados na área da saúde, uma vez que permite debates, troca de experiências e

elaboração de intervenções à partir da coleta de informações geradas pela discussão dos especialistas à respeito de

tópicos específicos.(9,10,11)

O GF foi composto por cinco especialistas na área, uma moderadora e uma observadora que registrou todos

os ocorridos durante as reuniões. Reuniões estas que ocorreram por meio da plataforma digital Google Meet. O

tempo médio das reuniões foi de duas horas. A escolha dos especialistas foi realizada por meio dos critérios

propostos por Guimarães et al(12), que foram adaptados ao tema e área de interesse desta pesquisa, como demonstra

o quadro 1. Estes critérios procuram incluir profissionais que tenham conhecimento do tema estudado e

habilidades em pesquisa e prática clínica. A pontuação necessária para a escolha dos especialistas é igual ou

superior a cinco pontos.
Quadro 1 - Critérios para a seleção dos especialistas. Campinas, 2021(23).

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

Experiência clínica de pelo menos quatro anos na área de saúde da mulher e/ou PE 4

Experiência de, pelo menos, um ano em ensino clínico de saúde da mulher e/ou PE 1

Experiência em pesquisas com artigos publicados sobre e/ou saúde da mulher e/ou PE
em revistas de referência.

1

Participação de pelo menos, dois anos em um grupo de pesquisa na área saúde da mulher e/ou PE 1

Doutorado em Enfermagem na área de saúde da mulher e/ou PE 2

Mestrado em enfermagem na área de saúde da mulher e/ou PE 1

Residência de enfermagem na área de saúde da mulher e/ou PE 1

Conforme orientado pelos autores Guimarães et al(12), foi acrescido um ponto para cada ano de experiência

que o especialista apresentou, nas áreas clínica e de ensino. Frente a isso, os enfermeiros foram classificados em

três grupos: “Juniors” os que alcançaram até cinco pontos; “Masters”; os que alcançaram de seis a vinte pontos; e

“Sêniors” os que alcançaram mais de vinte pontos.
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Ao término da coleta, os dados das fichas de categorização da amostra serão digitados e analisados

descritivamente utilizando-se do Software Excel® (2016). O método selecionado para a análise dos dados obtidos

no GF será o índice de validação de conteúdo (IVC). O IVC é um método amplamente utilizado nos estudos da

área da saúde e consiste no cálculo da proporção de especialistas que concordam sobre um determinado item(13).

Para realizar a análise de conteúdo as respostas serão codificadas em uma escala tipo likert composta por

quatro pontuações, onde: 1 = não relevante ou não representativo; 2 = item necessita de grande revisão para ser

representativo; 3 = item necessita de pequena revisão para ser representativo; 4 = item relevante ou

representativo(13).

O cálculo da taxa de concordância entre os especialistas será realizado com base na seguinte fórmula: IVC =

número de respostas “3” ou “4” / número total de respostas(13). Foi estipulada como pontuação de corte uma taxa

de concordância maior ou igual a 0,8.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
O projeto foi enviado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP). Após o envio começou-se a

primeira etapa do projeto consistida da Revisão Integrativa da Literatura (RI), que serviu de base para a formação

das definições conceituais e operacionais dos Diagnósticos de Enfermagem (DEs).

A composição da amostra final da RI contou com 11 artigos, as datas de publicação variaram nos últimos 10

anos. quanto ao idioma foram selecionados artigos em inglês, espanhol e portugues, como mostra a figura 1.

Após isso se iniciou a fase de realização do Grupo Focal, e os especialistas avaliaram as características

definidoras que apresentaram correspondência com os achados da RI. Até o momento foram avaliadas 13

características definidoras e sugerida uma, que os especialistas consideraram necessária. Destas, nove tiveram

seus títulos alterados e uma foi considerada uma condição associada porque consideraram irrelevante, por não
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apresentar correlação com a população estudada, porque apesar de ser observável na população não é indicativo

do diagnóstico de enfermagem em questão. (14, 15, 16,17)

Destas 13, 12 tiveram pelo menos uma palavra modificada em sua definição conceitual e também na

operacional. Ainda restam para avaliação duas características definidoras e 16 fatores relacionados.

Foi possível também identificar alguns vieses do GF em sua modalidade online, algumas delas foram à

dificuldade de encontrar um horário comum das especialistas para a realização das reuniões e à utilização de

meios de pesquisas e trocas de fontes confiáveis a respeito do assunto,entre as especialistas durante as reuniões, o

que não ocorreria em uma reunião presencial, porém na percepção das participantes isso agregou positivamente

para os debates.

Uma importante limitação identificada pelas especialistas foi à necessidade de diagnósticos de enfermagem

focados em partos domiciliares, que de acordo com estas apresentam grande protagonismo do enfermeiro,

necessitando assim da adequação do PE para estes caso já que as características definidoras e trabalhadas no GF e

o DE da classificação NANDA que já são conhecidos pelas especialistas, apresentam adequação quase que

exclusiva para o ambiente hospitalar.

Uma outra limitação observada pelo estudo foram alguns erros decorrentes da tradução dos Diagnósticos de

Enfermagem, que são feitos originalmente no idioma inglês e posteriormente traduzidos para as de mais línguas,

que é o caso do Portugues Brasileiro, e o grande problema destes erros é que muitas vezes elas podem levar à

problemas na interpretação ou à interpretação errada dos DE e de suas características definidoras por parte dos

profissionais.

CONCLUSÕES:
Por fim, foi possível observar com esta pesquisa não só a necessidade de revisões constantes dos

Diagnósticos de Enfermagem e suas características definidoras, mas também a importância do processo de

enfermagem para o sucesso durante a amamentação e o papel do enfermeiro neste. Além disso, é possível

identificar as potências e as dificuldades na realização do método de GF em estudos de validação.
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