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O registro da caderneta da criança na maternidade é essencial, pois contem
informações que fornecem subsídios para a monitorização do crescimento e
desenvolvimento da criança. Este trabalho teve como objetivo avaliar a conformidade
dos registros de Enfermagem na caderneta da criança quanto aos dados de
identificação, nascimento e vacinação em uma maternidade no município do Rio de
Janeiro. Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem quantitativa que
utilizou como técnica de coleta de dados a analise documental. A amostra foi composta
por 40 cadernetas da criança de bebês que ainda encontravam-se internados no
alojamento Conjunto e UTI neonatal, no mês de abril de 2012. Os resultados
encontrados apontaram não conformidades no preenchimento dos dados referentes a
identificação, dados sobre pré natal, dados referentes as sorologias, e nos dados
referentes ao parto e nascimento. Quanto aos dados de vacinação foi verificado que a
totalidade dos registros encontrava-se em conformidade. O levantamento e a analise
dos dados demonstraram que há necessidade de intervenção uma vez que foi
verificado em 100% da amostra, a falta de pelo menos um dos itens a serem
preenchidos nas cadernetas de Saúde das criança da unidade, portanto é necessário
implementar ações para melhoria dos registros e readequação dos processos de
trabalhos.
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