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A puericultura é uma área prioritária se tratando de saúde das populações, com isso é 

necessário que o enfermeiro esteja qualificado para prestar uma consulta de qualidade, se 

atualizando a cada dia sobre esse programa. Sendo assim, além de uma boa assistência 

prestada, organização e coleta de dados favoráveis para a continuidade da assistência às 

crianças, o enfermeiro deve valorizar cada etapa dos registros de enfermagem em 

puericultura, visto que são de extrema importância no crescimento e desenvolvimento infantil.  

O estudo tem como objetivo geral analisar os registros realizados pelos enfermeiros no 

programa de puericultura da USF de um município do Recôncavo Baiano. Como objetivos 

específicos: traçar o perfil profissional do enfermeiro que trabalha na USF; verificar os 

principais tipos de registros encontrados na USF; averiguar se os registros estão de acordo 

com o que determina o Ministério da Saúde. Foi realizado um estudo descritivo com 

abordagem qualitativa. O local de estudo foi uma Unidade de Saúde da Família de um 

município do Recôncavo da Bahia.  Para alcançar os objetivos propostos no estudo, foram 

coletados registros nos prontuários de crianças sobre a consulta de puericultura. Como 

critérios de inclusão ter prontuários de crianças de 0 a 5 anos de idade, que frequentam as 

consultas de puericultura seguindo o calendário preconizado pelo Ministério da saúde e dentro 

do período estipulado pela pesquisa. Como exclusão prontuários de crianças que não são 

assíduas no programa e que estejam incompletos. Respeitando as exigências da Resolução 

466/12, o estudo teve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa sob o parecer de número 2. 

913.827. O estudo ainda encontra-se em fase de conclusão, os dados ainda serão analisados 

através da técnica de conteúdo de Minayo. Os resultados esperados do estudo é conscientizar 

os enfermeiros que realizam consulta de puericultura, a darem sempre importância aos 

registros de enfermagem no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das 

crianças, visto que são de extrema relevância nesse acompanhamento. 
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