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Resumo 

Este estudo visa identificar juntamente com os 
enfermeiros atuantes na prática do aleitamento materno 
o uso do instrumento LATCH na avaliação da mamada a 
fim de padronizar o atendimento das puérperas no pós-
parto mediato. Realizado em uma maternidade pública 
de baixo risco, na cidade de Ponta Grossa. A coleta 
aconteceu no período de julho a setembro de 2020. 
Obteve-se um nível mediano de proporção em 80% das 
afirmativas elencadas no questionário que avaliava o 
instrumento LATCH, colocando em evidência a utilização 
do mesmo para avaliar o momento da amamentação.  

Introdução  

A Organização Mundial da Saúde orienta o aleitamento 
materno (AM) exclusivo até os seis meses de idade, 
sendo complementado posteriormente com alimentos até 
os dois anos. Durante este processo (AM), algumas 
mulheres podem sentir dificuldades tanto relacionadas a 
ela, quando ao bebê, o que pode levar ao desmame 
precoce (VIANA; FILHO, 2017; SILVA, 2019). Frente à 
essas dificuldades se faz necessário a orientação dos 
profissionais de saúde, durante o pré-natal e no 
puerpério. Uma maneira de intervir dentro da 
maternidade é utilizando instrumentos de avaliação do 
AM. Dentre as ferramentas existentes destaca-se o 
LATCH Scoring System, o mesmo possibilita um registro 
rápido como a escala de Apgar, por isso este estudo 
sugere o Protocolo de Avaliação da Mamada  (PAM), 
avaliando  com o LATCH nas primeiras 24 horas de pós-
parto e depois nas 48 horas, dando aos profissionais um 
escore contribuindo na avaliação da amamentação. 
(CONCEICAO et al., 2017) 

Material e Métodos 

Estudo exploratório, transversal realizado em uma 
maternidade pública da cidade de Ponta Grossa. A coleta 
decorreu no período de julho a setembro de 2020, por 
meio eletrônico, via e-mail, a partir de questionário 
Survey, o qual foi baseado em uma escala tipo Likert, 
com afirmativas baseadas no Protocolo de Avaliação da 
Mamada (PAM) e instrumento LATCH. Os critérios de 
inclusão: enfermeiros, com no mínimo um ano de 
atuação profissional frente à prática do aleitamento 
materno. A amostra foi por conveniência não 
probabilística e teve como estimativa o alcance 15 
enfermeiros, este número obteve-se a partir da demanda 
de enferemeiros onde a coleta foi realizada. A análise 
dos dados aconteceu a partir de uma planilha tabulada 
no Excel e analisada por frequência simples. A média  
 

alvo de acertos foi de 50% referente às afirmativas do 
questionário Survey.  

Resultados e Discussão 

Os questionários foram enviados a 15 sujeitos da 
amostra, porém apenas sete responderam. O PAM 
sugerido no estudo atingiu 57,14% de proporção 
referente aos entrevistados, mostrando-se como uma 
possibilidade de protocolo assistencial frente à 
amamentação. Quando indagados sobre a utilização do 
mesmo nas 24 e 48hrs de pós-parto obteve-se 57,14% e 
71,43% de proporção respectivamente. Visando sanar de 
maneira rápida e eficaz as dificuldades apresentadas no 
AM, quando questionados sobre os elementos que 
compõe o LATCH (pega, deglutição audiível, tipo de 
mamilo, conforto materno e posicionamento do bebê) 
obteve-se um nível de proporção igual ou acima de 50% 
em 80% das afirmativas referente a essas 
características. Quando sugerido em uma das 
afirmativas a colocação de escores referentes ao LATCH 
obteve-se apenas 28,57% de proporção. Os resultados 
deste estudo revelaram a viabilidade da implementação 
do instrumento LATCH a partir do PAM, visto que, atingiu 
a média alvo esperada de 50% de concordância em 80% 
dos questionários encaminhados para os entrevistados. 
Este estudo possui limitações, visto que o índice de 
participação dos enfermeiros (as) não atingiu o número 
esperado e, pelo fato do instrumento LATCH não ser 
muito utilizado no Brasil, limitando comparações. 

Conclusões 

Conclui-se que seria viável uma possível implementação 
do PAM, onde está inserido o instrumento LATCH, o qual 
por sua vez, foi julgado pelos enfermeiros como eficiente, 
dando aos mesmos um suporte na identificação de 
intercorrências de maneira rápida e fácil, durante a 
mamada, podendo nortear as intervenções que 
asseguram o êxito da amamentação. 
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