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RESUMO 

 

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento direciona o cuidado à saúde na 

infância e permite identificação de necessidades que possam requerer intervenções 

específicas. Nesta perspectiva, o Cartão da Criança (CC) foi instituído para monitorar e 

manter sob vigilância o crescimento físico e o desenvolvimento da criança, este foi revisado e 

substituído pela Caderneta de Saúde da Criança (CSC) em 2005.  Para que a CSC cumpra seu 

papel de instrumento de comunicação, vigilância e promoção da saúde é essencial sua 

utilização adequada, o que inclui o registro correto e completo das informações, além do 

diálogo com a família sobre as anotações ali realizadas. Neste contexto o presente estudo teve 

como objetivo avaliar o preenchimento da CSC e verificar se existe compartilhamento de 

responsabilidades no cuidado com a criança. Participaram da pesquisa 145 responsáveis por 

crianças menores de dez anos de idade, no município de Vitória de Santo Antão - PE. Os 

dados foram coletados por meio de entrevista e verificação direta da caderneta, durante as 

consultas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou em visitas domiciliares dos profissionais 

de saúde. Dos entrevistados 76,6% possuíam a CSC, 82% a levavam para os atendimentos e 

34,2% declararam fazer anotações neste instrumento, em sua maioria preenchimento de dados 

de identificação da família (97,4%). A maior parte destes responsáveis acreditava que a 

responsabilidade do preenchimento da CSC cabe apenas ao profissional de saúde (79,3%). 

Quanto ao preenchimento desta, os campos relativos à identificação da criança foram os itens 

com maior percentual de preenchimento presente, por outro lado os dados de amamentação e 

alimentação foram praticamente isentos. Verificou-se também que apenas a Curva de 

Crescimento Peso/Idade estava registrada corretamente em mais de 50% das Cadernetas, os 

registros de IMC estiveram ausentes em mais de 80% e o não preenchimento dessas 

informações é diretamente proporcional ao aumento da idade, em todas as faixas etárias 

analisadas. A maioria dos responsáveis declarou não saber acompanhar os dados 

antropométricos pelas curvas de crescimento e nem receberam orientações para interpretar as 

mesmas. A identificação do preenchimento não conforme desse instrumento revela a 

necessidade de estreitamento do vínculo e diálogo entre profissionais de saúde e usuário para 

que a CSC assegure seu importante papel na vigilância e promoção saúde infantil, além de 

revelar necessidade de capacitação continuada dos profissionais e sensibilização da família 

quanto a co-responsabilização no cuidado com a criança.  

 

Palavras-chave: crescimento e desenvolvimento. cuidado da criança. promoção da saúde. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Monitoring growth and development directs health care in childhood and allows identification 

of needs that may require specific interventions. In this perspective, the Child Card (CC) was 

established to monitor and keep under surveillance the physical growth and development of 

the child, this was revised and replaced by the Child Health Record (CHR) in 2005. For CHR 

fulfills its role as instrument of communication, surveillance and health promotion is essential 

to their proper use, which includes the correct and complete record of information, and 

dialogue with the family on the notes held there. In this context, this study aimed to determine 

the fulfillment of CHR and see if there is shared responsibility in caring for the child. The 

participants were responsible for 145 children under ten years old, in the city of Vitória de 

Santo Antão – PE. Data were collected through interviews and direct verification of the 

passbook during consultations in the Basic Health Units (BHU) or home visits from health 

professionals. Of the respondents 76.6% had CSC, 82% and led to calls and 34.2% said 

annotate herein mostly fill family identification data (97.4%). Most of those responsible 

believed that the responsibility of CHR's fill it is for the health professional (79.3%). As for 

the completion of this, the child identification-related fields were the items most this 

percentage of fill on the other hand the breastfeeding and feeding data were practically free. It 

was also found that only the growth of weight / age curve was recorded correctly in over 50% 

of Passbook, BMI records were absent in over 80% and the non-fulfillment of this 

information is directly proportional to the increase of age in all age groups analyzed. Most 

responsible declared not know follow anthropometric data by growth curves and not received 

guidelines for interpreting them. Completing the identification of nonconforming this 

instrument reveals the need for strengthening the relationship and dialogue between health 

professionals and user so that CHR ensure its important role in monitoring and promoting 

child health, as well as revealing the need for continuing professional training and awareness 

family as co-responsibility in caring for the child. 

 

Keywords: growth and development. child care. health promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros anos de vida são muito importantes para o desenvolvimento da criança, 

sendo considerada a fase mais crítica do indivíduo no que diz respeito a seu desenvolvimento 

biológico, cognitivo, emocional e social (FARIA; NOGUEIRA, 2013). De acordo com 

Moreira (2011) quatro fases nitidamente distintas, caracterizam o crescimento humano, onde a 

primeira fase, chamada de crescimento intra-uterino inicia-se na concepção e vai até o 

nascimento, a próxima fase é a primeira infância que vai do nascimento aos dois anos de 

idade, seguida pela segunda infância que se estende até os dez anos, quando se inicia a 

adolescência, esta se estende até os vinte anos de idade.   

Segundo Moreira (2011), crescimento e desenvolvimento são processos paralelos, mas 

com conceitos próprios e não obrigatoriamente dotados de igual velocidade ou de igual 

sensibilidade aos agravos, onde o crescimento é o aumento de massa por hipertrofia e divisões 

celulares (passível de aferição por meio de cm e kg) e o desenvolvimento é a aquisição de 

capacidade (somente passível de aferição por meio de provas funcionais). 

De acordo com o Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2002), o crescimento é um 

processo biológico, de multiplicação e aumento do tamanho celular, expresso pelo aumento 

do tamanho corporal onde todo indivíduo nasce com um potencial genético de crescimento, 

que pode ou não ser atingido, dependendo das condições de vida a que esteja submetido, 

desde a concepção até a idade adulta. Portanto, o crescimento sofre influências de fatores 

intrínsecos (genéticos, metabólicos e malformações, muitas vezes correlacionados, ou seja, 

podem ser geneticamente determinadas) e de fatores extrínsecos, dentre os quais destacam-se 

a alimentação, a saúde, a higiene, a habitação e os cuidados gerais com a criança (BRASIL, 

2002).  

 A influência dos fatores ambientais é mais importante do que a dos fatores genéticos 

nas crianças menores de cinco anos para expressar o seu potencial de crescimento (BRASIL, 

2002). Neste contexto, o acompanhamento sistemático do crescimento da criança através do 

contato entre a mesma e os serviços de saúde deve ser tratado como uma oportunidade para a 

análise integrada e preditiva de sua saúde constituindo o eixo central desse atendimento, 

independente do fato, queixa ou doença que o motivou (BRASIL, 2002). 

Em 1978, Conferência realizada no Cazaquistão porventura já recomendava o 

monitoramento do crescimento, no Brasil, com o relatório da V Conferência Nacional de 

Saúde, realizada nessa mesma década, foi incorporada a vigilância do crescimento, porém o 
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tema somente ganhou relevância em 1984, com a criação do Programa de Assistência Integral 

à Saúde da Criança (PAISC) pelo Ministério da Saúde (VIEIRA et al., 2005). 

Dessa forma, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento direciona o 

cuidado à saúde na infância e permite identificação de necessidades que possam requerer 

intervenções específicas (BRASIL, 2004). A “vigilância em saúde” tornou-se o eixo motriz da 

atenção integral à saúde da criança e incluída na Agenda de Compromissos para redução da 

mortalidade infantil como uma das principais linhas de cuidado, pois além do papel de 

promoção, permite a prevenção de agravos com o acompanhamento de parâmetros de rotina 

(BRASIL, 2004). Assim, busca-se reduzir as chances de adoecimento e aumentar a 

possibilidade de crescimento e desenvolvimento saudável para o alcance de todo potencial 

genético (CAMPOS et al., 2011).  

  Nesta perspectiva, o Cartão da Criança (CC) foi instituído para monitorar e manter sob 

vigilância o crescimento físico e o desenvolvimento, e foi utilizado pelo Ministério da Saúde 

até o ano de 2005 para acompanhar ações básicas de saúde (FARIA; NOGUEIRA, 2013), 

quando foi revisado e substituído pela Caderneta de Saúde da Criança (CSC) (LINHARES et 

al., 2012). Nesta foram incluídas orientações importantes sobre alimentação saudável, 

gráficos de perímetro cefálico por idade, além de dicas e orientações sobre a saúde auditiva, 

visual e bucal, prevenção de acidentes, espaço para anotações de intercorrências clínicas, 

tratamentos efetuados e suplementação profilática de ferro e vitamina A. Além disso, a faixa 

etária para o acompanhamento das crianças que anteriormente era de zero à cinco anos,  

também foi ampliado e envolve atualmente menores de zero à dez anos de idade (FARIA; 

NOGUEIRA, 2013). 

Para cumprir seu papel de instrumento de comunicação, vigilância e promoção da 

saúde, é essencial a utilização adequada da CSC, o que inclui o registro correto e completo 

das informações, além do diálogo com a família sobre as anotações realizadas (GOULART et 

al. 2009). Para todos aqueles que cuidam da população infantil em âmbito familiar, nas 

creches, nas pré-escolas e em outras instituições, se faz importante que observem as 

informações contidas nesse instrumento para o efetivo acompanhamento da saúde da criança, 

proporcionando maior conhecimento do seu histórico de saúde (BRASIL, 2005). Portanto, a 

responsabilidade pela verificação e preenchimento da CSC deve acontecer em todos os 

cenários da atenção à saúde, mas é particularmente nas maternidades e nos serviços de 

atenção primária que o adequado manejo deste instrumento constitui-se em permanente 

desafio, por serem estes os locais onde grande parte das informações são geradas (ALVES et 

al. 2009). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Agenda de compromissos para a Saúde Integral na Infância: responsabilidades 

compartilhadas 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2004), a promoção da saúde 

integral da criança e o desenvolvimento das ações de prevenção de agravos e assistência são 

objetivos que, para além da redução da mortalidade infantil, apontam para o compromisso de 

se prover qualidade de vida para a criança, ou seja, que esta possa crescer e desenvolver todo 

o seu potencial. A ação primária de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

constitui o eixo central do cuidado infantil e é essencial para a articulação de atividades de 

prevenção e intervenção (CARVALHO et al., 2008).  

Segundo o MS (BRASIL, 2004), a organização de uma rede integrada de assistência 

deve se basear nos princípios já garantidos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e 

no Sistema Único de Saúde, como o direito de acesso aos serviços de saúde, hierarquizados e 

com enfoque na integralidade do indivíduo e na assistência, que garantam a resolubilidade 

adequada e promovam a eqüidade. Deve incorporar a organização do processo de trabalho 

integrado entre os agentes comunitários de saúde, equipes de saúde da família, equipes de 

apoio, unidades básicas de saúde, atenção especializada, serviços de urgências, ações 

complementares de assistência (assistência farmacêutica, apoio diagnóstico) e atenção 

hospitalar, além das ações intersetoriais que envolvem a criança e a família (BRASIL, 2004). 

O cuidado em saúde demanda uma visão integral do usuário em todos os aspectos, 

contemplando uma postura acolhedora com olhar cuidadoso, escuta atenta, estabelecimento 

de vínculo e responsabilização. Deste modo, o desenho de linhas de cuidado representa uma 

estratégia para garantir a continuidade do cuidado, como conexão, de modo a permitir a 

articulação das ações de saúde, desde as ações de promoção até as de tratamento e 

reabilitação, com um fluxo ágil e oportuno em cada nível de atenção (primária, secundária e 

terciária), com referência e contra-referência responsável, até a recuperação completa do 

indivíduo como um modo de articular as diversas ações de saúde na busca da integralidade 

(BRASIL, 2004). 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), em 1984, adotou o Programa de Atenção 

Integral à Saúde da Criança (PAISC), o qual priorizou cinco ações básicas a fim de 

incrementar a capacidade resolutiva dos serviços de saúde na atenção à criança, são estas: 

aleitamento materno e orientação para o desmame, assistência e controle das IRA’s, 
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Imunização, controle das doenças diarréicas, e o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento.  

O crescimento é um processo dinâmico e contínuo, expresso pelo aumento do tamanho 

corporal e constitui um dos indicadores de saúde da criança (BRASIL, 2012). O 

acompanhamento sistemático do crescimento e do ganho de peso permite a identificação de 

crianças com maior risco de morbimortalidade (BRASIL, 2001 apud BRASIL, 2012) por 

meio da sinalização precoce da subnutrição e da obesidade (BRASIL, 2005). 

 A vigilância nutricional e o monitoramento do crescimento objetivam promover e 

proteger a saúde da criança e, quando necessário, por meio de diagnóstico e tratamento 

precoce (ARAUJO et al., 2008), evitar que desvios do crescimento possam comprometer a 

saúde atual e qualidade de vida futura (AERTS; GIUGLIANI, 2004).  

O monitoramento do crescimento é um componente da consulta para a criança no 

mundo inteiro através do registro do peso, estatura e comprimento, bem como do perímetro 

cefálico; estas medidas são registradas nos gráficos de crescimento e recomenda-se a aferição 

das mesmas em todas as consultas, para crianças de risco ou não, até os 2 anos de idade 

(PANPANICH; GARNER, 2008). Entre 2 e  10 anos de idade deve-se aferir o peso e a altura, 

pois a altura para a idade é o melhor indicador de crescimento da criança e, no Brasil, 

representa o deficit antropométrico mais importante (BRASIL, 2012), além do Índice de 

Massa Corporal (IMC) pelo fato de que seu valor na infância pode ser preditivo do IMC da 

vida adulta (TANAKA et al., 2001). 

 São recomendadas pelo Ministério da Saúde, sete consultas de rotina no primeiro ano 

de vida (na 1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de duas 

consultas no 2º ano de vida (no 18º e no 24º mês). A partir do 2º ano de vida, consultas 

anuais, próximas ao mês do aniversário, devido o fato de que, essas faixas etárias representam 

momentos de oferta de imunizações e de orientações de promoção de saúde e prevenção de 

doenças, e as crianças que necessitem de maior atenção, devem ser vistas com maior 

freqüência (BRASIL, 2012).  

 O preenchimento dos dados da Caderneta de Saúde da Criança (CSC), para além das 

medidas corporais, se faz importante para o serviço de saúde e para os responsáveis pelo 

menor, que deve receber informações de como buscar as informações na caderneta (BRASIL, 

2012). A CSC é um documento que deve ficar de posse da família e que, se devidamente 

preenchido pelos profissionais de saúde, contém informações valiosas sobre vários aspectos 

de saúde da criança, que podem ser utilizadas por diversos profissionais e serviços (BRASIL, 

2012). Nesse contexto, deve-se preferir a utilização de termos de mais fácil compreensão por 
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parte da família e estimular a autonomia dos cuidadores na interpretação dos dados sobre a 

criança, além de valorizar a caderneta enquanto “histórico volante” de saúde (BRASIL, 2012). 

É fundamental que o profissional de saúde e a família estabeleçam uma relação de 

confiança ao longo do acompanhamento da criança (BRASIL, 2012). A atitude de estabelecer 

canais de comunicação que permitam a construção de parcerias entre eles é importante e 

facilitam as relações, a divisão de tarefas e as responsabilidades (BLANK, 2003). Assim, a 

família deve ser participante e corresponsável na utilização da CSC e no processo de 

acompanhamento de saúde de seus filhos (SILVA, et al., 2015) 

 

2.2 Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil: estratégias de 

fortalecimento das ações preventivas na infância 

 

 Segundo Araújo et al.,  (2014), o sistema de saúde no Brasil, por muitos anos, manteve 

a saúde da criança interligada à saúde materna pela Política de Atenção à Saúde Materno-

Infantil e só a partir do Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC), como 

estratégia de enfrentamento às adversidades nas condições de saúde da população infantil, que  

surgiram  ações de abrangência do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; 

incentivo ao aleitamento materno; controle das doenças diarreicas e das Infecções 

Respiratórias Agudas (IRAs) e a imunização. 

Com a implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e, do 

Programa Saúde da Família (PSF) pelo Ministério da Saúde, é que a saúde da criança foi 

efetivamente potencializada (ARAÚJO et al., 2014).  O PSF, inicialmente concebido como 

um programa de saúde foi posteriormente, ampliado para uma estratégia de governo, 

denominada Estratégia Saúde da Família (ESF) (ARAÚJO et al., 2014).   

Diversas estratégias estão inseridas no contexto de prevenção e controle de problemas 

em saúde pública no Brasil contemplando as diversas fases do curso da vida, dentre elas, a 

Vigilância Alimentar e Nutricional está inserida, configurando-se no Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN), conduzido pelo MS (BRASIL, 2011). Este é um sistema 

composto por uma série de indicadores de consumo, antropométricos e bioquímicos, que tem 

como objetivo avaliar e monitorar o estado nutricional e alimentar da população brasileira, 

aperfeiçoando a assistência e a promoção à saúde, onde as diversas fases do curso da vida são 

contempladas (BRASIL, 2011).  
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 Outro programa que tem como foco o crescimento e desenvolvimento é o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que tem por objetivo contribuir para o crescimento 

e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de 

hábitos saudáveis por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de 

refeições que garantam as suas necessidades nutricionais durante o período em que 

permanecem na escola (BRASIL, 2015). Este programa contempla os alunos de toda a 

educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e 

adultos) matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias 

(conveniadas com o poder público),  por meio da transferência de recursos financeiros 

(BRASIL, 2015). 

 No contexto de prevenção de doenças, atenção e promoção à saúde, o Programa Saúde 

na Escola (PSE) repensa a escola como espaço de prática e propagação de ações de promoção 

com foco na criança, adolescente e adulto jovem (BRASIL, 2009). De acordo com o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), ao longo do ciclo de vida, a vigilância em saúde na 

infância e adolescência é responsabilidade das equipes de Saúde da Família (eSF), às quais 

compete realizar periodicamente a avaliação das condições de saúde dos escolares 

matriculados em escolas inseridas em seus territórios adstritos. De acordo com as 

necessidades identificadas, faz-se as articulações pertinentes com a rede de serviços 

disponível, além de planejar e executar planos terapêuticos integrais e integrados para a 

resolução das necessidades e dos problemas detectados. 

 

2.3 Histórico da implantação da Caderneta de Saúde da Criança 

 

  Segundo Vieira et al., (2005) o monitoramento do crescimento foi recomendado em 

conferência, realizada no Cazaquistão, em 1978, porém, no Brasil, o tema somente ganhou 

relevância em 1984, com a criação do “Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança 

(PAISC)” pelo MS. A implantação deste programa foi um marco inicial na luta para melhoria 

das desfavoráveis condições de saúde da população infantil brasileira, além da proposta de 

unificar as ações básicas de saúde determinadas pelo programa, entre elas o diagnóstico 

presumível da desnutrição energético-proteica e o acompanhamento do calendário vacinal de 

crianças até os cinco anos de idade (VIEIRA et al., 2005). Por meio dessa proposta foi 

lançado o cartão da criança (CC), instrumento de conscientização e estímulo à participação da 

família na promoção da saúde infantil (ANDRADE; REZENDE; MADEIRA, 2014). 
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Segundo Linhares et al., (2012), em 2004, a Divisão de Saúde da Criança do MS 

encomendou a um grupo de peritos em saúde infantil a confecção de um instrumento mais 

completo que permitisse a mãe e ao serviço de saúde a obtenção de um conjunto de 

informações desde o pré-natal até os 10 anos de idade. Com a aprovação da Resolução do 

Mercosul pelo MS, em 2005, os países-membros pactuaram informações básicas comuns para 

instrumentos de acompanhamento da saúde infantil, o cartão da criança foi revisado 

resultando na Caderneta de Saúde da Criança (CSC) (ANDRADE; REZENDE; MADEIRA, 

2014). 

A primeira versão da CSC consta de informações do antigo cartão, além de dados 

sobre a gravidez, parto e puerpério; informações ampliadas sobre o recém-nascido; espaço 

para acompanhamento da saúde bucal, ocular e auditiva; acompanhamento das intercorrências 

clínicas e tratamentos efetuados; orientações de saúde relacionadas à prevenção de agravos 

como acidentes e violência; indicadores de crescimento e desenvolvimento; gráficos de 

perímetro cefálico; os dez passos para uma alimentação saudável para crianças com até dois 

anos de idade; informações e espaço para acompanhamento da suplementação profilática de 

ferro e vitamina A e calendário básico de vacinação (ABREU; VIANA; CUNHA; 2012). 

Em 2007, a CSC foi reformulada para incluir as novas curvas de crescimento 

desenvolvidas pela Organização Mundial da Saúde, curvas estas que se propunham a 

monitorar o peso e altura até os dez anos de idade e o perímetro cefálico até os dois anos, 

considerando que todas as crianças tivessem a mesma chance de atingir seu potencial 

genético, em virtude do acesso aos serviços de saúde e educação de qualidade, além da 

amamentação em tempo oportuno (ANDRADE; REZENDE; MADEIRA; 2014). Em 2009, 

com o lançamento da nova versão, surgiram alterações importantes como a divisão da CSC 

em duas partes, sendo a primeira para uso do cuidador e a segunda para uso dos profissionais 

de saúde, além da inserção do índice de massa corporal para a idade e orientação para 

situações especiais de acompanhamento de crianças com síndrome de Down e autismo 

(ANDRADE; REZENDE; MADEIRA; 2014). Além de possuir os conteúdos já adotados nas 

cadernetas anteriores, outra mudança foi a impressão em duas versões e com cores diferentes, 

sendo uma para o sexo feminino e outra para o masculino (ABREU; VIANA; CUNHA; 

2012). 

De acordo com Andrade; Rezende e Madeira (2014) a caderneta não apenas modificou 

os conteúdos do CC, como também trouxe uma nova concepção desse tipo de instrumento e 

da vigilância, que passou a não ficar centralizada apenas na condição nutricional e vacinal da 
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criança. A CSC é capaz de reunir os mais importantes e significativos registros, promovendo 

assim, a vigilância integral à saúde infantil (ABREU; VIANA; CUNHA; 2012). 

 

2.4 Preenchimento da Caderneta de Saúde da Criança: um desafio para a vigilância em 

saúde na infância 

 

A Caderneta de Saúde da Criança (CSC) é destinada a todos os nascidos em território 

brasileiro e reúne o registro dos mais importantes eventos relacionados à saúde da criança e o 

seu preenchimento deve ter início na maternidade com dados sobre o parto, condições de alta 

do bebê, primeiras vacinas e exames ou testes realizados, e sua continuidade deve ser dada, 

preferencialmente, pelos profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS), cuja análise da 

CSC deve ser o primeiro cuidado prestado ao recém-nascido (PALOMBO et al., 2014). 

Segundo Abreu, Viana e Cunha (2012), embora todos os cenários da atenção à saúde 

devam se responsabilizar pela verificação e o preenchimento da CSC, é particularmente nas 

maternidades e nos serviços de atenção primária à saúde que o adequado manejo deste 

instrumento constitui-se em permanente desafio, por ser o espaço onde grande parte das 

informações é gerada. 

Os dados de identificação da criança como nome, data de nascimento, nome dos pais e 

endereço devem ser preenchidos ainda na maternidade e podem ser coletados com auxílio do 

prontuário (BRASIL, 2005), bem como os dados sobre gravidez, parto e puerpério, 

aproveitando a presença da mãe, com a utilização do prontuário e Cartão da Gestante 

(BRASIL, 2015). 

A CSC é preconizada para ser utilizada por todos os profissionais que assistem a 

criança, cabendo a eles a responsabilidade pelo registro correto e completo das condições de 

saúde, além de orientar as famílias sobre as informações encontradas e a adequada utilização 

da caderneta, o que possibilita maior valorização e apropriação do instrumento pela família, 

além de favorecer a adesão e co-responsabilização pelas ações de vigilância da saúde dos seus 

filhos (SILVA; GAÍVA; MELLO, 2015). 

Até o ano de 2009, segundo Alves et. al., (2009), no Brasil, não havia registros de 

publicações que avaliassem a qualidade do preenchimento da CSC e eram poucas as que 

avaliam o seu antecessor, o Cartão da Criança (CC), e embora raros, esses estudos já 

apontavam falhas consideráveis na utilização desses instrumentos. De acordo com Silva, 

Gaíva e Mello (2015) estudo que analisou o conhecimento científico produzido sobre o 
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CC/CSC constatou que pais/familiares não estão recebendo orientações dos profissionais de 

saúde sobre os dados presentes nesse instrumento. 

De acordo com Palombo et al., (2014) em revisão de literatura publicada no Brasil 

entre 2005 e 2011, acerca dos fatores que dificultam a utilização adequada da CSC por 

profissionais de saúde, aponta como principais fatores a desvalorização e o desconhecimento 

de mães/familiares sobre a CSC e a falta de capacitação dos profissionais para o seu uso 

correto. 

A valorização e a apropriação da CSC por mães/familiares podem estar fortemente 

ligadas à utilização adequada da mesma pelos profissionais de saúde, o que inclui registro da 

avaliação do peso, altura, estado nutricional, desenvolvimento, vacinação e intercorrências, 

bem como orientações à mãe/família/cuidador sobre os cuidados de alimentação, higiene, 

estimulação e vacinação em todos os atendimentos (PALOMBO et al., 2014). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a qualidade do preenchimento da Caderneta de Saúde da Criança (CSC) no 

município de Vitória de Santo Antão – PE. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Analisar as características dos responsáveis segundo variáveis socioeconômicas e 

demográficas. 

 Verificar os conhecimentos e práticas dos responsáveis em relação a Caderneta de Saúde da 

Criança/Cartão da criança e outros modelos. 

  Realizar diagnóstico sobre a situação do preenchimento dos dados de identificação, saúde ao 

nascimento, alimentação, vacinação e suplementação na Caderneta de Saúde da 

Criança/Cartão da criança ou outro modelo. 

 Determinar a qualidade do preenchimento dos dados de crescimento da criança na tabela da 

Caderneta e curvas da Caderneta de Saúde da Criança/Cartões e outros modelos. 

 Verificar a percepção dos responsáveis quanto à importância e responsabilidade do 

preenchimento da CSC. 

 Identificar elementos facilitadores ou que dificultam o preenchimento adequado da CSC. 
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4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um delineamento transversal, que foi realizado com o apoio dos 

profissionais de saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município da Vitória de 

Santo Antão-PE. Este estudo faz parte do Projeto “Vigilantes do Futuro - Empoderamento da 

comunidade para realização da vigilância clínica e nutricional: formando multiplicadores”. O 

município possui 25 UBS, sendo 20 na zona urbana e 5 na zona rural.  

O público alvo da pesquisa foram mães ou responsáveis diretos por crianças menores 

de 10 anos. O critério de inclusão para as UBS foi a facilidade de acesso e necessidade 

imediata avaliada pelos gestores da atenção básica do município. Foram contemplados 

prioritariamente mãe e pai ou outro responsável direto, quando aqueles não moravam com a 

criança. A seleção foi aleatória e a coleta foi realizada na UBS e em domicílio, quando a 

demanda da Unidade mostrou-se insuficiente.  

A coleta de dados aconteceu por meio de entrevista, através de questionário elaborado 

pela equipe do projeto e aplicado por pesquisadores capacitados. O questionário dos 

responsáveis contém informações demográficas, socioeconômicas, além de conhecimentos e 

práticas prévias de vigilância clínica e nutricional (Anexo1/Figura 1). Durante a entrevista 

com a mãe foi solicitada a caderneta ou cartão da criança para verificar o preenchimento de 

dados antropométricos e informações gerais da mesma.  

Em relação aos dados socioeconômicos e demográficos foram analisados o tipo de 

vínculo com a criança, sexo, e a data de nascimento do responsável, o nº de residentes no 

domicílio, quantos destes são menores de 10 anos, renda familiar e escolaridade. No 

componente sobre conhecimentos e práticas quanto a CSC foram inseridas perguntas sobre 

conhecimentos básicos em relação à mesma, desde a ciência de sua existência, se a possui, se 

sabe acompanhar o peso ou altura pelo instrumento, de quem recebeu orientação para 

interpretar as informações.  Quanto às práticas estão incluídos questionamentos sobre a rotina 

de levar a CSC em todos os atendimentos da criança e se preenche ou já preencheu alguma 

informação na mesma. Também foi analisada a percepção sobre a responsabilidade no 

preenchimento da mesma (Figura 1).   
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Figura 1: Variáveis de identificação, conhecimentos e práticas presentes no questionário 

destinado aos responsáveis por crianças menores de 10 anos em Vitória de Santo Antão – PE, 

2016. 

 

Fonte: Bento, Luciana. 2016.  

 

Os dados identificados diretamente na CSC, quando disponibilizada pela mãe, estão 

diretamente ligados ao monitoramento do desenvolvimento da criança, como dados do parto e 

puerpério, periodicidade no registro de dados antropométricos, que devem estar preenchidos 

de acordo com a idade da criança, além do registro de informações sobre amamentação e 

suplementação (Figura 2). 

As informações gerais da criança visualizadas pelo pesquisador de campo foram: 

nome da criança, nome da mãe, nome do pai, nº do prontuário na UBS, endereço, tipo de 

parto, data de nascimento, peso ao nascer, comprimento ao nascer, perímetro cefálico ao 

nascer, índice Apgar, informações sobre amamentação até 6 meses, registro de vacinas, 

informações sobre alimentação, anotações sobre o uso de ferro e anotações sobre 

suplementação de vitamina A. Estas foram classificadas como presentes ou ausentes, 

conforme situação de preenchimento, e em Não se aplica (NSA) quando no modelo de 

instrumento não há espaço para registro destas informações. 
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Em relação à periodicidade no registro de dados antropométricos, estes foram 

classificados de acordo com o nº de registros, em: Preenchidos corretamente, no caso da 

presença de 4-5 registros até o 6º mês de vida, 2-3 registros entre 6 e 12 meses de vida, 2 

registros no 2º ano de vida e 1 registro anual entre 3 e 10 anos de vida. Preenchido 

incorretamente ou incompleto no caso em que esta periodicidade não foi respeitada, e Não 

preenchido na ausência dos mesmos. Nos casos em que o instrumento não possuía espaço 

para tais registros ou em casos em que a criança não estava na faixa de idade para possuir a 

quantidade de registros necessária, os mesmos foram classificados como NSA. Os registros 

antropométricos foram avaliados conforme descrito na Figura 2.  

 

Figura 2: Descrição dos dados observados diretamente na Caderneta de Saúde da 

Criança/Cartão da Criança ou outros modelos, Vitória de Santo Antão – PE, 2016. 

 

Fonte: Bento, Luciana. 2016.  

 

 

        Os participantes foram esclarecidos sobre todas as etapas da pesquisa e convidados à 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO 2), ou o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (ANEXO 3), em caso de mães/responsáveis com 
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menos de dezoito anos. Neste caso, os responsáveis pelas mães de crianças menores de 10 

anos também autorizaram a participação através da assinatura do TCLE. 

O cálculo amostral para os responsáveis pelos menores foi realizado por meio de 

amostra aleatória simples, dado N de crianças menores de 10 anos do Município de Vitória 

igual a 2.297, no ano de 2014, conforme registro no SISVAN Módulo de Gestão, 

disponibilizado pela coordenação da saúde da criança e do adolescente da atenção primária. A 

partir dessa informação o cálculo foi realizado para um grau de confiança de 95% resultando 

em uma amostra de 330, que foi acrescida de uma margem de erro de 10% totalizando 360 

entrevistados. A população foi estratificada por áreas de cobertura das doze Unidades de 

Saúde contempladas no projeto maior. Dessa forma, dividindo-se proporcionalmente a 

amostra (n=360) pelo número de UBS (n=12), tem-se n=30 mães ou responsáveis por área de 

estratificação. No presente trabalho foram selecionadas cinco Unidades, com dados já 

coletados, resultando em um n=145.   

Após a coleta e revisão dos questionários por toda equipe, os dados foram digitados 

em banco de dados elaborado no programa Microsoft Office Excel 2010. A análise foi 

realizada no software SPSS 20.0, sendo utilizada a estatística descritiva (frequências e 

porcentagens, média, desvio padrão (DP) e as possíveis associações foram verificadas por 

meio do Teste Qui-Quadrado, adotando o nível de significância p<0,05.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde da 

UFPE, sob o protocolo de número 34696114.1.0000.5208, seguindo todas as recomendações 

éticas da Resolução 466/2012. 
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5 RESULTADOS 

 

A pesquisa foi realizada com 145 responsáveis por crianças menores de dez anos de 

idade, sendo a maioria pai ou mãe (92,4%). Estes, em sua maioria possuíam idade mediana, 

entre 20 e 35 anos (68,3%), residiam com até quatro pessoas no mesmo domicílio (76,6%) e 

aproximadamente 37% viviam com renda per capta inferir a ¼ de salário mínimo. Com 

relação aos dados das crianças, 57,9% da amostra era do sexo feminino e 51,7% possuía 

menos de dois anos de idade (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Dados socioeconômicos e demográficos dos pais/responsáveis entrevistados e das 

crianças no período de fevereiro a junho em Vitória de Santo Antão, 2016 

Variáveis  n                  % 

Dados do responsável/mãe ou família  

Idade  

   - < 20 anos 

   - 20 a 35 anos 

   - > 36 anos 

 

14                 9,6 

99                 68,3 

32                 22,1 

Sexo mãe/responsável 

   - Feminino 

   - Masculino 

 

142               97,9 

03                 2,1 

Escolaridade (anos de estudo) 

   - 0 – 4 anos  

   - 5 - 8 anos 

   - 9 - 12 anos 

   - > 12 anos 

 

14                 9,6  

50                 34,5 

53                 36,6 

28                 19,3 

Estado marital 

  - Com companheiro (a) 

  - Sem companheiro (a) 

 

119               82,1 

26                 17,9 

Renda per capta  

  - Até ¼ do salário mínimo 

  - De ¼ a ½ do salário mínimo 

  - Mais da ½ do salário mínimo 

 

54                 37,2 

69                 47,6 

22                 15,2 

Nº de residentes no domicílio 

  - Até 4 pessoas 

  - 5 pessoas ou mais 

 

111               76,6 

34                 23,4 

Quantidade < 10 anos no domicílio 

  - 1 criança 

  - Mais de 1 criança 

 

93                 64,1 

52                 35,9 

Dados da criança  

Vínculo com a criança 

  - Pai/Mãe 

  - Outros 

 

134                92,4 

11                  7,6 

Sexo da criança 

  - Feminino 

  - Masculino 

 

84                  57,9 

61                  42,1 
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Idade da criança 

  - 0 – 24 meses  

  - 25 – 60 meses 

  - 61 meses ou mais 

 

75                  51,7 

25                  17,3 

45                  31,0 

      Fonte: Bento, Luciana. 2016.  

        Nota: Dados obtidos a partir dos resultados da pesquisa 

 

Em relação aos conhecimentos dos responsáveis quanto a CSC, 88,3% conheciam e 

76,6% possuíam a mesma. Dentre os que não possuíam 73,5% eram menores de dois anos. A 

maioria atribuiu a CSC a função de acompanhar o crescimento (70,3%) e a vacinação (62,8%) 

e aproximadamente dois terços não sabiam acompanhar as medias de peso e altura. Por outro 

lado, 83,4% delas alegam não ter recebido orientação para interpretar e acompanhar as curvas 

de crescimento, e dentre aquelas que receberam orientação a maior parte foi do enfermeiro(a) 

(66,7%) (Tabela 2).  

De acordo com a tabela 2, entre aqueles que possuíam a CSC (n=111) 6,3% não 

costumavam levá-la em todos os atendimentos e a maioria nunca preencheu dados (65,8%) no 

instrumento, sendo a maior justificativa a responsabilização do profissional de saúde (41,1%) 

e a falta de conhecimento (31,5%).   

 

Tabela 2 - Conhecimentos e práticas dos pais/responsáveis em relação á Caderneta de Saúde 

da Criança/Cartão da criança e outros modelos, Vitória de Santo Antão - PE, 2016. 

Variáveis n                    % 

Conhecimentos  

Conhece a CSC 

  - Não 

  - Sim 

 

17                   11,7 

128                 88,3 

Possui a CSC 

  - Não 

  - Sim 

 

34                   23,4 

111                 76,6 

Idade da criança quando recebeu a CSC 

  - Até 7 dias de vida 

  - 8 >15 dias de vida 

  -Não sabe ou não respondeu 

 

66                   59,5 

19                   17,1 

26                   23,4 

Para que serve a CSC* 

  - Acompanhar o crescimento da criança 

  - Vacinar a criança 

  - Levar para consultas 

  -Não sabe 

 

102                 70,3 

91                   62,8 

28                   19,3 

02                   1,4 

Sabe acompanhar o peso e a altura da criança 

pelas curvas de crescimento 

  - Sabe acompanhar apenas o peso 

  - Sabe acompanhar peso e altura 

  - Não sabe 

 

 

10                   6,9 

35                   24,1 

100                 69,0 
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Recebe ou recebeu alguma orientação de como 

entender as curvas de crescimento 

  - Não 

  - Sim 

 

 

121                 83,4 

24                   16,6 

Quem orientou a entender as curvas de 

crescimento 

  -Médico 

  - Enfermeiro 

  - ACS 

 

 

05                   20,8 

16                   66,7 

03                   12,5 

Práticas  

Costuma levar a CSC em todos os 

atendimentos da criança 

  - Não 

  - Sim 

  -Ás vezes  

 

 

07                  6,3 

91                  82,0 

13                  11,7 

Preenche/preencheu informações na CSC 

  - Não 

  - Sim 

Quais informações preencheu na CSC 

  - Dados pessoais 

  - Dados de vacina 

Porque não preenche ou preencheu 

  -Não sabe ler 

  -É atribuição do profissional de saúde 

  -Não sabia que poderia preencher 

  -Não tem interesse 

 

73                  65,8 

38                  34,2 

 

37                  97,4 

01                  2,6 

 

03                  4,1 

30                  41,1 

23                  31,5 

17                  23,3 

     Fonte: Bento, Luciana. 2016. 

                Nota: Dados obtidos a partir dos resultados da pesquisa 

    *Esta pergunta teve opção de resposta dupla, por este motivo o percentual de                                                                                                                                                                    

repostas se somado, excederá 100% 

 

Para verificar os dados de preenchimento, a CSC foi solicitada aos responsáveis e a 

mesma foi disponibilizada por 77,9% (n=113) deles, os demais referiram que não estavam 

com ela no momento da entrevista e outros se opuseram a mostrar. Dentre os tipos de 

instrumentos fornecidos pelos responsáveis destacou-se a CSC de 2010, como segue no 

gráfico 1.  

Os dados de identificação que mais constavam nos instrumentos foram o nome da mãe 

(100%) e da criança (98,2%) e a data de nascimento do menor (94,7%), enquanto que em 

aproximadamente 83% não constava a identificação do prontuário. Quanto as informações 

sobre o nascimento apenas o peso ao nascer (66,1%) e o comprimento (58,9%) estavam 

presentes em mais da metade dos cartões/Cadernetas. Se por um lado, os dados de 

amamentação (91,1%) e alimentação (91,1%) estiveram praticamente isentos, a vacinação 

constava em todos os instrumentos avaliados (Tabela 3).  
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Gráfico 1 - Tipos de Instrumentos utilizados para o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento de crianças menores de 10 anos, Vitória de Santo Antão - PE, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bento, Luciana. 2016. 

                 Nota: Dados obtidos a partir dos resultados da pesquisa 

             CC= Cartão da Criança; CSC= Caderneta de Saúde da Criança  

 

Tabela 3 - Dados de identificação, saúde ao nascimento, alimentação, vacinação e 

suplementação presentes/preenchidos na Caderneta de Saúde da Criança/Cartão da criança ou 

outro modelo, Vitória de Santo Antão - PE, 2016 

Variáveis n              % 

Identificação 

Nome da criança 

 

111           98,2             

Nome da mãe 113            100 

Nome do pai 80             70,8 

Nº do prontuário na UBS* 14             16,7 

Endereço 84             74,3 

Data de nascimento 107           94,7 

Dados de saúde ao nascimento  
Tipo de parto 42             37,5   

Peso ao nascer 74             66,1 

Comprimento ao nascer  

Perímetro cefálico ao nascer   

Índice Ápgar 

66             58,9 

57             50,9             

53             47,7 

Amamentação até 6 meses  

Registro de vacinas 

Informações sobre alimentação 

Suplementação de ferro     

Suplementação de vit. A 

07             8,9  

111           100 

07             8,9 

34             30,4 

61             77,2 

              Fonte: Bento, Luciana. 2016.  

           Nota: Dados obtidos a partir dos resultados da pesquisa 

*Dentre os modelos de Cartões apresentados, 29 não possuíam espaço para                                                        

inserir essa informação             
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Em praticamente todos os índices avaliados, exceto peso até o sexto mês, os dados 

antropométricos na tabela da Caderneta de Saúde da Criança, não estavam preenchidos em 

mais da metade daqueles analisados. Além disso, é possível verificar que o percentual de não 

preenchimento dos dados é diretamente proporcional ao aumento da idade da criança. 

Enquanto o índice peso para idade foi o único a apresentar registro correto no gráfico em mais 

de 50%, o IMC esteve ausente em mais de 80% das tabelas e gráficos, em todas as faixas 

etárias (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Preenchimento dos dados de crescimento da criança na tabela da Caderneta e 

curvas da Caderneta de Saúde da Criança/Cartões e outros modelos, Vitória de Santo Antão - 

PE, 2016 

Variáveis 
N 

Preenchido 

corretamente 

Preenchido 

incorretamente 

ou incompleto 

Não 

Preenchido 

n         % n         % n        % 

Dados da tabela     

Estatura/comprimento 

  - Até 6º mês 

  - 6 – 12 meses  

  - 1-2 anos e 12 meses 

  - 3 anos ou mais 

 

79 

69 

58 

29 

 

24         30,4 

24        34,8 

16        27,6 

03        10,3 

 

  12        15,2 

  03        4,3 

  01        1,7 

  00        00 

 

 43        54,4 

 42        60,9 

 41        70,7 

 26        89,7 

Perímetro cefálico 

  - Até 6º mês 

  - 6 – 12 meses  

  - 1-2 anos e 12 meses 

 

79 

69 

57 

 

15        19,0 

18        26,1 

11        19,3 

 

  13        16,4 

  02        2,9 

  02        3,5 

 

 51        64,6 

 49         71,0 

 44         77,2 

Peso 

  - Até 6º mês 

  - 6 – 12 meses  

  - 1-2 anos e 12 meses 

  - 3 anos ou mais 

 

79 

69 

57 

30 

 

30        38,0 

30        43,5 

19        33,3 

04        13,3 

 

14       17,7 

   04        5,8 

   01        1,8 

   00        00 

 

  35        44,3 

  35        50,7 

  37        64,9 

  26        86,7 

IMC 

  - Até 6º mês 

  - 6 – 12 meses  

  - 1-2 anos e 12 meses 

  - 3 anos ou mais 

 

79 

69 

57 

30 

 

    07          8,9 

    06          8,7 

    04          7,0 

    02          6,7 

 

08       10,1 

   02        2,9 

   02        3,5 

   00        00 

 

64       81,0 

61       88,4 

51       89,5 

28       93,3 

Dados da Curva de 

crescimento 

    

Peso Idade 

  - Até 6º mês 

  - 6 – 12 meses  

  - 1-2 anos e 12 meses 

  - 3 anos ou mais 

                   

110 

81 

68 

38 

 

65       59,1 

51       63,0 

44       64,7 

22       57,9 

 

27       24,5 

12       14,8 

   01        1,5 

   02        5,3 

 

18       16,4 

18       22,2 

23       33,8 

14       36,8 

Altura/Idade 

  - Até 6º mês 

  - 6 – 12 meses  

  - 1-2 anos e 12 meses 

  - 3 anos ou mais 

 

81 

69 

58 

31 

 

22       27,2 

25       36,2 

18       31,0 

12       38,7 

 

 22       27,2 

07       10,2 

   05        8,6 

   01        3,2 

 

37       45,6 

37       53,6 

35       60,4 

18       58,1 
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IMC/Idade 

  - Até 6º mês 

  - 6 – 12 meses  

  - 1-2 anos e 12 meses 

  - 3 anos ou mais 

 

      79 

      69 

      58 

      30 

 

    10        12,7 

10       14,5 

    04         6,9 

    02         6,7 

 

06       7,6 

    00        00 

02       3,4 

    00        00 

 

63       79,7 

59       85,5 

52       89,7 

28       93,3 

PC/Idade 

  - Até 6º mês 

  - 6 – 12 meses  

  - 1-2 anos e 12 meses 

  - 3 anos ou mais 

 

79 

 69 

 58 

 26 

 

17       21,5 

22       31,9 

11       19,0 

04       15,4 

 

  19      24,1 

    02       2,9 

    01       1,7 

    00       00 

 

43       54,4 

45       65,2 

46       79,3 

22       84,6 

Fonte: Bento, Luciana. 2016.  

Nota: Dados obtidos a partir dos resultados da pesquisa 

A variação no número de N, ocorre pelo fato de haverem modelos diferentes em que não há 

presença de todos os tipos de curva. 

 

A percepção dos responsáveis em relação a responsabilidade compartilhada no 

preenchimento da CSC/Cartão esteve fundamentada na responsabilidade dos profissionais 

(79,3%) (gráfico 2). Foi realizada associação em que esta informação é ratificada e mostra 

que aqueles que acreditavam na divisão de responsabilidades entre responsáveis e 

profissionais de saúde, também foram os que mais preencheram o instrumento, embora a 

associação não tenha sido estatisticamente significante (p<0,263) (42,1%).  

 

Gráfico 2 – Percepção dos responsáveis em relação à responsabilidade no preenchimento da 

Caderneta de Saúde da Criança/Cartão da Criança, Vitória de Santo Antão – PE, 2016. 

1,4%

17,9%

79,3%

1,4%
0

20

40

60

80

100

120

140

Responsabilidade pelo preenchimento da CSC

Responsável Responsável e profissional de saúde

Profissional de saúde Não sabe ou não repondeu

 
      Fonte: Bento, Luciana. 2016.  

     Nota: Dados obtidos a partir dos resultados da pesquisa. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A CSC pode ser considerada instrumento de ligação e diálogo entre o serviço de saúde 

e os usuários, neste caso específico famílias de crianças menores de dez anos. Essa 

comunicação tende a qualificar o cuidado à saúde materno-infantil, oportunizando vigilância 

permanente, identificação precoce de agravos e intervenção oportuna.  

O presente estudo mostrou predominância dos responsáveis do sexo feminino nas 

entrevistas, especialmente naquelas realizadas na UBS, prevalecendo o vínculo materno e a 

maioria delas vivia com o companheiro (a). Para tanto, este aspecto reforça a 

responsabilização da mulher enquanto cuidadora e, portanto a torna mais envolvida com a 

rotina de saúde da criança, ao mesmo tempo em que demanda apoio para que possa assumir 

essa responsabilidade e influenciar positivamente no cuidado dispensando à criança 

(ZANATTA; MOTTA, 2007). A maioria dos estudos dessa natureza é do sul e sudeste e neles 

também há elevada prevalência de mães como fonte das informações sobre a criança (ALVES 

et al., 2009; VIEIRA et al., 2005; LINHARES et al., 2012). 

A CSC substituiu o antigo cartão da criança desde 2005, com o propósito de ampliar o 

escopo de ações de vigilância e contribuir com a atenção integral a saúde, portanto, todas as 

crianças nascidas até o ano da coleta (2016) deveriam possuir a mesma. No entanto, quase um 

quarto ainda não possuía e destas a maioria havia nascido há menos de dois anos. Além disso, 

aproximadamente 30% utilizavam os antigos cartões ou outros modelos elaborados pela 

gestão local, o que pode ser reflexo de uma deficiência na distribuição ou aquisição da CSC e, 

pode gerar comprometimento no monitoramento de informações relevantes nessa fase da 

vida.  

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2005), o Manual para utilização da 

CSC, deixa claro que a partir de 2005, a mesma deverá ser entregue aos pais da criança ainda 

na maternidade e seu preenchimento começa no hospital, embora ainda seja comum o 

recebimento da caderneta apenas no posto de saúde (LINHARES et  al., 2012). No entanto o 

mesmo manual recomenda que se algum profissional identificar recém-nascidos nos serviços 

básicos de saúde sem esse documento deve providenciar sua obtenção (BRASIL, 2005). 

A forte presença de diversos modelos para o cartão e cadernetas se revela preocupante, 

visto que a CSC foi inserida como estratégia de enfrentamento às adversidades nas condições 

de saúde da população infantil e sofreu mudanças significativas ao longo do tempo sendo este 

instrumento mais completo para permitir à mãe e ao serviço de saúde a obtenção de um 

conjunto de informações mais específicas e que contemplam desde o pré-natal até os 10 anos 
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de idade (ARAÚJO et al., 2014; LINHARES et al, 2012). Além disso, a mobilização era 

internacional, uma vez que os países membros do MERCOSUL pactuaram em 2005, 

informações básicas comuns para instrumentos de acompanhamento da saúde infantil, 

(ANDRADE; REZENDE; MADEIRA, 2014).  

Dessa forma, a CSC é capaz de reunir os mais importantes e significativos registros, 

promovendo assim, a vigilância integral à saúde infantil (ABREU; VIANA; CUNHA; 2012). 

As novas informações inseridas na CSC propõem o acompanhamento do crescimento infantil 

por meio das curvas de crescimento e com parâmetros não contemplados anteriormente como 

a estatura, perímetro cefálico e IMC, os quais auxiliam na identificação de risco de 

morbimortalidade. Além de orientações sobre amamentação, desenvolvimento, violência e 

espaços de preenchimento para intercorrências e alimentação, entre outras informações. Para 

tanto, a CSC não apenas modificou em termos de conteúdo, quando comparada ao CC, mas 

agrega uma nova concepção de vigilância, uma vez que descentraliza a assistência à saúde na 

infância da condição nutricional e vacinal (ANDRADE; REZENDE E MADEIRA, 2014). 

Por outro lado, a percepção da maioria dos responsáveis em relação a funcionalidade 

da CSC permanece vinculada ao monitoramento do crescimento e desenvolvimento e a 

vacinação, embora não saibam acompanhar essas informações e tenham referido a ausência de 

orientação profissional sobre como interpretar as curvas de crescimento. Goulart et al. (2008), 

em estudo realizado em Belo Horizonte (MG) encontrou prevalência menor  de mães que 

atribuíram a CSC a função de  acompanhamento do crescimento e/ou desenvolvimento do seu 

filho (51%), e que haviam recebido orientação profissional (67%) sobre a CSC, na 

maternidade. Portanto, há necessidade de maior comprometimento entre profissionais de 

saúde e responsáveis pelas crianças, visto que quando não há troca de informações e 

conhecimentos entre os envolvidos no cuidado, dificulta-se o monitoramento, a co-

responsabilização e esse instrumento pode ser subutilizado.  

Os profissionais, por sua vez, percebem a caderneta como documento de saúde da 

criança, mas acreditam que o registro ainda não faz parte da rotina dos atendimentos e os 

mesmos centralizam a responsabilidade do preenchimento na equipe de saúde (SILVA, 2014). 

Em estudo realizado por Goulart et al., (2008) apenas 4% dos responsáveis fizeram relação da 

CSC com um documento da criança: “É igual à identidade da criança, onde eu for tenho que 

levar”. Portanto, a falta de orientação das mães/responsáveis quanto ao acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento pode ser reflexo da ausência de treinamentos e atualizações 

dos profissionais de saúde em relação a assistência infantil (CARVALHO et al., 2008).  
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Faria e Nogueira (2013) verificaram associação significante entre o preenchimento das 

curvas de crescimento e mães que haviam recebido orientação acerca da CSC na maternidade, 

as autoras sugerem que essas mães foram sensibilizadas a levar o documento em todos os 

atendimentos, ainda na maternidade, e certamente se tornam mais exigentes com os 

profissionais de saúde ao cobrar o preenchimento das informações.  O Ministério da Saúde 

propõe um calendário mínimo de sete consultas médicas no primeiro ano de vida (BRASIL, 

2005), além do calendário de vacinação atual, que impõe retornos mensais aos menores de um 

ano, fazendo com que pelo menos nesse tipo de atendimento a mãe esteja de posse da CSC, 

isso mostra que independente do motivo, cada contato da criança com o serviço de saúde deve 

ser visto como oportunidade para uma avaliação integrada e resolutiva de sua saúde 

(PALOMBO et al., 2014).  

A proporção de pais que costuma levar a CSC em todos os atendimentos foi superior 

neste estudo em relação aquele realizado por Palombo et al., (2013) (76,0%), e também em 

relação ao preenchimento de alguma informação da CSC pelos responsáveis sendo também 

superior a encontrada por Alves et al., (2009) (21,7%).  Assim, a participação dos pais pode 

sinalizar um maior envolvimento deles com o instrumento e deve ser encorajado. No entanto, 

existe discordância até mesmo entre os próprios profissionais quanto ao preenchimento ou 

não de alguns dados da CSC pela família, ainda que sejam de identificação, desenvolvimento 

e intercorrências (SILVA, 2014).  

Ao verificar o preenchimento dos dados de identificação e saúde, o nome da criança 

esteve presente em 98,2% dos instrumentos analisados, e o tipo de parto e Ápgar estiveram 

ausentes em mais da metade destes. No entanto, a proporção de registros do nome da criança 

foi melhor que a encontrada no estudo realisado por Goulart et al. (2008) (66%), no qual se 

observou importantes falhas no preenchimento, constatadas por meio da ausência de 

anotações em relação ao tipo de parto, idade gestacional, apgar de cinco minutos, peso ao 

nascer, comprimento e perímetro cefálico.  

Em estudo realizado por Linhares et al. (2012), em Pelotas (RS), foram entrevistadas 

153 mães ou responsáveis diretos por crianças nascidas em 2007 onde  as seções mais 

utilizadas da caderneta foram os gráficos e as relacionadas à imunização, as seções mais 

apreciadas foram o acompanhamento do desenvolvimento da criança e os gráficos, sendo o 

P/I (peso para idade) o que apresentou maior percentual de preenchimento. Estes achados 

corroboram com os da presente pesquisa. 

A utilização adequada da CSC pelos profissionais possibilita maior valorização e 

apropriação deste instrumento pela família, favorecendo a adesão e co-responsabilização pelas 
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ações de vigilância, bem como aumentam a qualidade dos registros (ALVES et al., 2009). Por 

outro lado, a subutilização ou utilização incorreta deste instrumento por parte dos 

profissionais de saúde demonstra um fraco vínculo destes com as ações básicas de saúde para 

identificação e prevenção dos agravos a saúde infantil, visto que se não identificados 

precocemente, dificilmente poderão ser corrigidos em tempo hábil. O Ministério da Saúde 

elaborou o Manual para utilização da CSC, tendo como foco os profissionais de saúde, que 

além de orientar o correto preenchimento dos dados, reforça a importância do profissional de 

saúde como educador e promotor de saúde (BRASIL, 2005). 

A ausência de registros sobre a suplementação de ferro em quase 70% dos 

instrumentos analisados é preocupante, visto que de acordo com o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2013), a suplementação profilática com sulfato ferroso é uma medida com boa 

relação de custo efetividade para a prevenção da anemia. As ações de suplementação desse 

mineral, a partir do Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF), datam de 2005 e 

possuem como público alvo todas as crianças de seis a 24 meses de idade, gestantes ao 

iniciarem o pré-natal, independentemente da idade gestacional e até o terceiro mês pós-parto 

(BRASIL, 2013).  

  A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS-2006) 

traça o perfil da população feminina em idade fértil e das crianças menores de cinco anos no 

Brasil, esta pesquisa revelou uma prevalência de anemia em crianças de 20,9% e observou-se 

que a região nordeste apresenta a maior prevalência (25,5%), a pesquisa também aponta maior 

prevalência de anemia em crianças com idade inferior a 24 meses (24,1%), quando 

comparadas às crianças com idades entre 24 e 59 meses (19.5%) (BRASIL, 2009). Com 

relação a níveis de vitamina A, foi observado que 17,4% das crianças apresentavam níveis 

inadequados desse micronutriente, e as maiores prevalências dessa inadequação foram 

encontradas no Nordeste (19,0%) e Sudeste (21,6%) do País, sendo estatisticamente 

significante a diferença dessas prevalências em relação às das outras regiões (BRASIL, 2009).  

 Como não há outra pesquisa nacional do porte da PNDS sobre a prevalência de anemia 

e de níveis baixos de retinol sérico em crianças menores de 5 anos e em mulheres em idade 

fértil, é difícil analisar a tendência dessa situação no País, porém a pesquisa conclui que a 

prevalência de anemia entre crianças apresenta tendência de diminuição porém estratégias, no 

âmbito da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, devem ser aperfeiçoadas, a fim de 

melhorar as condições de nutrição e saúde de crianças e mulheres em idade fértil 

(BRASIL,2009). A ausência dos registros de suplementação destes minerais nos instrumentos 

analisados nesta pesquisa é preocupante, pois pode demonstrar ineficiência no 
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acompanhamento dessas estratégias e, portanto dificuldade de prevenção e promoção da 

saúde nessa faixa etária o que compromete o desenvolvimento do indivíduo, além de 

aumentar gastos públicos em virtudes dos impactos desses agravos em nível de saúde 

coletiva.  

A Organização Mundial de Saúde, entre 1998 e 2002, realizou estudo com 178 países 

e verificou dificuldades no acompanhamento do crescimento infantil por meio dos cartões em 

80% deles. As principais causas relatadas foram dificuldades de ordem conceitual e 

operacional, variando desde os problemas de compreensão das curvas de crescimento até a 

falta de equipamentos adequados nos serviços para realização de medidas básicas como peso 

e estatura. 

Segundo Bagni, Luiz e Veiga (2012), os Índices antropométricos são frequentemente 

utilizados para avaliar e monitorar o estado nutricional de crianças por serem compostos de 

medidas simples e pouco invasivas, além de requererem equipamentos de baixo custo. Além 

disso, a vigilância e o monitoramento desses dados podem evitar que desvios do crescimento 

possam comprometer a saúde atual e qualidade de vida futura (AERTS; GIUGLIANI, 2004 

apud BRASIL, 2012). Esses parâmetros, essencialmente a estatura, também são usados como 

indicadores de saúde e desenvolvimento de populações ou países, uma vez que o crescimento 

e as proporções entre medidas corporais são comprometidos por condições desfavoráveis de 

saúde e nutrição. Além disso, o índice de massa corporal para idade (IMC/I) também tem sido 

recomendado como um importante marcador nutricional para este fim (BAGNI; LUIZ; 

VEIGA, 2012), embora sua maior designação esteja vinculada ao aumento da obesidade na 

infância e sua capacidade de identificar excesso de massa corporal em relação a idade e altura.  

Portanto, o baixo percentual de preenchimento adequado nas curvas de crescimento 

bem como o baixo percentual de mães que receberam informações para interpretá-los é 

preocupante. Além disso, a falta desses registros pode induzir as famílias a acreditarem que a 

CSC é pouco importante para acompanhamento do estado nutricional e do crescimento do 

filho, perdendo credibilidade, e reduzindo sua utilização pelas partes envolvidas, revelando a 

importância do compromisso entre profissionais e responsáveis para o sucesso da utilização 

deste instrumento. Abreu, Viana e Cunha (2012) observaram após pesquisa na literatura, que 

há dificuldade por parte dos profissionais em manusear a caderneta em busca das informações 

de que necessitam, além de não saberem trabalhar com os novos conceitos incorporados à 

caderneta, como as curvas de referência representadas em escores z e o gráfico de IMC, e 

também desconhecem o conteúdo do instrumento. 
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 Aproximadamente 80% dos responsáveis acreditam que a responsabilidade no 

preenchimento das informações na CSC é apenas do profissional de saúde ou apenas do 

responsável, descaracterizando o caráter de compartilhamento dessas responsabilidades. O 

compartilhamento desse cuidado é ratificado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2005), ao 

afirmar que a caderneta vigente desde 2005 requer integração e maior participação dos pais para 

garantir os direitos da criança enquanto cidadã, entre eles o cuidado integral à saúde. Para que isso 

venha a se concretizar é importante que todos aqueles que cuidam da população infantil, 

observem as informações contidas nesse instrumento para o efetivo acompanhamento da 

saúde da criança, proporcionando um maior conhecimento do seu histórico de saúde. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Apesar da maioria das mães/responsáveis possuírem a CSC e terem conhecimento de 

sua importância, ainda é preocupante a quantidade de mães que não receberam informações 

sobre o acompanhamento do estado nutricional e do crescimento dos filhos através das curvas 

de crescimento, bem como a baixa porcentagem de registros corretos dessas curvas. Portanto, 

a dificuldade de compartilhar informações e dividir responsabilidades no cuidado foi 

perceptível desde a dificuldade na comunicação entre profissional de saúde e usuário, até a 

percepção dos responsáveis quanto a responsabilidade compartilhada no preenchimento da 

CSC.  

Alguns aspectos podem ter contribuído para o não alcance da divisão de 

compromissos com a saúde na infância como a existência de diversos instrumentos com 

diferentes informações no mesmo território. Além da ausência de empoderamento do 

responsável quanto as diversas possibilidades e orientações contidas na CSC, em paralelo a 

dificuldade do profissional de saúde em oferecer esse feedback e de fazer registros corretos no 

instrumento.  

Entende-se que a utilização plena da CSC é essencial para promover á vigilância 

integral à saúde, necessitando, portanto de compromisso dos profissionais de saúde e 

participação familiar permanente. Portanto, faz-se necessário aprofundamento de pesquisas 

nesse campo de conhecimento para identificar outros elementos que estejam interferindo 

nessa relação de cuidado na infância, além de medidas de intervenção com profissionais e 

responsáveis que possibilitem troca de conhecimentos, sensibilização, e orientação para o 

preenchimento contínuo. Além de rever, junto à gestão, rotinas que sejam compatíveis com 

essas demandas no âmbito de atuação da atenção primária, uma vez que a CSC constitui-se 

importante fonte de informação e, portanto mostra-se como indicador de qualidade da atenção 

oferecida às crianças pelos serviços de saúde. 
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ANEXO 

 

 

ANEXO 1 - Formulário sobre vigilância Clínica e Nutricional destinado aos pais/responsáveis 

por crianças menores de 10 anos. 
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para responsáveis diretos por 

crianças menores de 10 anos. 
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ANEXO 3 – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido ( Para responsáveis diretos pelas 

crianças que tenham entre 12 e 18 anos – Resolução 466/12) 
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