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RESUMO 

 

A atenção primária e as ações voltadas para a vigilância à saúde da criança constituem a base 

da organização da atenção à saúde infantil. Das estratégias voltadas para a atenção integral à 

saúde da criança, a Caderneta de Saúde da Criança (CSC) apresenta-se como instrumento 

essencial de vigilância infantil, por ser o documento onde são registrados os dados e eventos 

mais significativos para a saúde infantil e por possibilitar o diálogo entre a família e os 

diversos profissionais que atendem a criança. Objeto de estudo: a utilização da caderneta de 

saúde da criança pelos profissionais de saúde para o cuidado integral à saúde infantil. 

Objetivos: identificar como os profissionais de saúde utilizam a CSC para o 

acompanhamento e vigilância da saúde infantil; descrever os fatores que interferem na 

utilização ou não da caderneta pelos profissionais de saúde; discutir a importância da 

utilização da CSC na perspectiva dos profissionais de saúde, com vistas ao cuidado integral a 

saúde infantil. Estudo descritivo, de caráter exploratório, abordagem qualitativa. Os dados 

foram coletados com 24 profissionais de saúde que prestam atendimento à criança em um 

Centro Municipal de Saúde e em uma Unidade Hospitalar Pediátrica em um município do 

estado do Rio de Janeiro. Foram realizadas entrevistas semiestruturada e os dados foram 

avaliados pela técnica de análise de conteúdo temática. Resultados: três categorias teóricas 

foram definidas: A utilização da Caderneta de Saúde da Criança para o acompanhamento da 

vigilância infantil; Fatores que interferem na utilização ou não da caderneta pelos 

profissionais de saúde na perspectiva do cuidado integral à saúde infantil com duas 

subcategorias: fatores facilitadores para utilização da CSC pelos profissionais e dificuldades 

enfrentadas pelos profissionais; A importância da utilização da Caderneta de Saúde da 

Criança para o cuidado integral na perspectiva do profissional.  Os dados quanto à utilização é 

preocupante, pois a ausência e os dados incompletos foram relatados pelos profissionais. 

Quanto às facilidades e desafios na utilização da CSC para o cuidado integral da criança o 

estudo apontou facilidades por possibilitar a continuidade no atendimento. E dificuldades 

enfrentadas pelos profissionais de saúde que estão ligadas, sobretudo, ao não preenchimento 

de dados, seja por desvalorização pelos profissionais, de algumas informações da própria 

caderneta, seja pela falta de tempo por sobrecarga de trabalho. A importância que a CSC tem 

no controle, vigilância, prevenção e promoção à saúde infantil, seja em nível individual ou em 

uma coletividade, são indiscutíveis. Além de auxiliar os profissionais na observação, 

notificação e análise da situação de saúde da criança, esta caderneta é um instrumento útil e 

fundamental para os profissionais desenvolverem tais ações. Os registros na caderneta 

possibilitam a comunicação entre os profissionais de saúde de diferentes serviços, a 

articulação entre os membros da equipe e a família e a valorização desse documento devem se 

intensificar, para que se efetive seu papel fundamental de vigilância do crescimento e 

desenvolvimento. Conclusão: evidências sobre a subutilização da caderneta foram reveladas 

pelos profissionais de saúde. O registro completo e correto pelos profissionais das 

informações sobre o atendimento contribui para o planejamento, acompanhamento e a 

avaliação das ações desenvolvidas, em diferentes espaços que prestam atendimento à criança, 

por ser este o principal instrumento para a vigilância infantil no contexto da atenção integral à 

saúde da criança. 

 

Descritores: Saúde da Criança; Crescimento e Desenvolvimento; Registro de Saúde Pessoal; 

Atenção Integral à Saúde.   



 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The primary care and actions directed to monitoring of the health of children constitute the 

base of the organization of attention on children´s health. On strategies destined to the integral 

attention of the Child´s Health Bookle is presented as the essential instrument of children´s 

monitoring for being the document where it is recorded the data and most significative events 

to children´s health and make dialogue possible between family and other proffessionals who 

treat the child. Object of study: the use of the health book of the child by health professionals 

for the integral care of children. Goals: o identify how health professionals use CSC to 

monitor and monitor children's health; to describe the factors that interfere in the use or not of 

the carnet by the health professionals; to discuss the importance of using CSC from the 

perspective of health professionals, with a view to comprehensive child health care. 

Descriptive study of exploratory type, qualitative approach. Data was colleted with 24 health 

proffessionals who provide service to children. At a “Municipal Center of Health” and 

“Pediatric Hospital Unit” in the state of Rio de Janeiro. Semistructured interviews were made 

and data were evaluated by technical analysis of subject content. Result: three theorical 

categories were defined: The use of the Child Health Handbook for the monitoring of child; 

Factors that interfere in the use or not of the booklet by health professionals from the 

perspective of integral health care for children with two subcategories: facilitating factors for 

professionals' use of CSC by professionals and difficulties faced by professionals; The 

importance of using the Child Health Handbook for comprehensive care from the perspective 

of the professional.  All date regarding the use is worrying due to the absence and incomplete 

data related by proffessionals. In terms of facilities and challenges on the use of the CSC to 

fullcare of the child the study indicated facilities for allowing the continuity on the service. 

And the difficulties faced by health proffessionals that are linked, mainly, to the no filling up 

of some information of its own CSC, or, by the lack of time due to work overload. The 

importance CSC has on the control, monitoring, preventive and children´s health promotion, 

in individual or community levels in unquestionable. Besides helping proffessionals on 

observation, notification and analysis of the situation of children´s health, this Booklet (CSC) 

is a useful and fundamental instrument for proffessionals to develop these actions. The 

records on the booklet al.low communication between health proffessionals of different 

services, the articulation of members of the team and the family and valorization of the 

document must be intensified so that its fundamental role of growth and development 

monitoring can be implemented. Conclusion: Under utilization evidences of the booklet 

(CSC) were reveald by the health proffessionals. The complete and corrected record of the 

information about the service made by the proffessionals contributed for the planning, fallow 

up and the evoluation of the actions developed in the dufferent places that provide child 

service, by being this the main instrument for child monitoring in the context of full attention 

to children´s health. 

 

Keywords: Children´s health; Growth and Development; Personal health record; Full 

attention to health. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 APROXIMAÇÃO COM A TEMÁTICA 

  

O interesse pela temática sobre a utilização da caderneta de saúde da criança para o 

acompanhamento da saúde infantil surgiu de minha vivência durante o período em que fui 

acadêmica e estagiei na área de criança no quinto e sexto período da graduação. Observava 

que nas consultas de puericultura e nas unidades de internação, a maioria das Cadernetas de 

Saúde da Criança (CSC) mostrava pouco ou nenhum registro dos importantes eventos 

relacionados à saúde da criança. Após quase uma década, hoje acompanhando acadêmicos de 

enfermagem do sexto e último período de uma universidade privada na baixada fluminense, 

em unidades hospitalares e na atenção básica continuo observando registros precários nesta 

caderneta pelos profissionais de saúde, tais como: dados de identificação incompletos, falhas 

nas informações registradas ou ausência destas. Também notei pouco ou nenhum 

conhecimento e/ou utilização das mães ou responsáveis da caderneta para o acompanhamento 

da saúde da criança, a maioria das vezes identificada apenas como carteira de vacinação. 

Dessa forma, surgiu o interesse e a vontade de estudar sobre a utilização da 

Caderneta de Saúde da Criança, pois entendo que existe pouco envolvimento dos 

profissionais de saúde em relação à utilização desta caderneta para acompanhamento e 

vigilância à saúde infantil com vistas ao cuidado integral. 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA DO ESTUDO 

 

A atenção à saúde da criança engloba o cuidado integral envolvendo o 

desenvolvimento de ações de promoção, de prevenção e assistência a agravos com objetivos 

que, além da redução da mortalidade infantil (MI), apontem para o compromisso de prover 

qualidade de vida para a criança, por meio de uma assistência integral e de qualidade 

(BRASIL, 2012). 

O Brasil é uma das nações que têm se destacado por reduzir a mortalidade infantil e 

na infância. Entre 2000 e 2015 (Figura 1), a taxa de mortalidade de crianças de até 1 ano caiu 

73,67% (SINASC).  No entanto, bebês de até 1 ano ainda morrem no país por causas que 

poderiam ser evitadas (UNICEF, 2017). 
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Figura 1 – Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos - Brasil, 2000 a 2015.  

Fonte: IBGE, [2018]. 

 

O país conquistou grande diminuição nas taxas de mortalidade infantil (menores de 1 

ano) e de mortalidade na infância (menores de 5 anos), tendo com isso cumprido o Objetivo 

de Desenvolvimento do Milênio (ODM) para 2015, com três anos de antecedência e com 

redução de 77%, uma das maiores do mundo. Também se observa controle da 

morbimortalidade por doenças imunopreveníveis e diarreia, grande diminuição dos índices de 

desnutrição e melhora crescente nos indicadores de aleitamento materno (BRASIL, 2018). 

Entretanto, segundo dados do Ministério da Saúde (MS) brasileiro, a mortalidade 

infantil, em 2016, interrompeu décadas de queda (Figura 2). Pela primeira vez desde 1990, o 

país apresentou alta na taxa de mortalidade infantil; foram 14 mortes a cada mil nascidos em 

2016, um aumento de 4,8% em relação a 2015, quando 13,3 mortes (a cada mil) foram 

registradas (IBGE, 2018). 

Desde 1990, o país apresentava queda média anual de 4,9% na mortalidade infantil. 

Nos anos de 1980, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil 

chegou a registrar 82,8 mortes por nascimentos. Em 1994, a taxa chegou a 37,2; e em 2004, a 

21,5 (IBGE, 2018). 
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Figura 2 – Taxa de mortalidade infantil a mil nascidos vivos - Brasil, 2000 a 2015.  

Fonte: IBGE, 2018. 

 

O Ministério da Saúde credita a alta mortalidade à emergência do vírus zika, foram 

315 mortes associadas a este vírus, e a mudanças socioeconômicas (IBGE, 2018).  

O sistema de saúde brasileiro, por muitos anos, manteve a saúde da criança integrada 

à saúde materna pela Política de Atenção à Saúde Materno-Infantil. A partir de 1984, o 

Ministério da Saúde implantou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança 

(PAISC) representando um marco definitivo de modelo à assistência à saúde infantil e 

sugerindo políticas de atenção integral à saúde da criança. As ações do PAISC priorizam 

cinco ações básicas de eficácia comprovada para redução da morbidade e mortalidade infantil: 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; promoção do aleitamento materno; 

controle das doenças diarreicas e das Infecções Respiratórias Agudas (IRAs) e a imunização. 

Este programa foi criado com o objetivo de promover a saúde da criança, de forma integral, 

priorizando as pertencentes a grupos de risco e procurando qualificar a assistência e aumentar 

a cobertura dos serviços de saúde (BRASIL, 1984). 

Em 1990, foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, 

com intuito de garantir a proteção integral à criança e adolescente (BRASIL, 1990a).   
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Em 2004, o Ministério da Saúde lançou a Agenda de Compromissos para a Saúde 

Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil, a qual postulava como diretrizes ações 

que tinham o intuito de fortalecer o nascimento saudável, o crescimento e desenvolvimento, o 

combate a distúrbios nutricionais e às doenças prevalentes na infância. Para aprimorar tais 

ações, o MS propôs linhas de cuidado, as quais permitiram uma visão ampliada da população 

infantil em todas as dimensões. Essa forma de organizar a assistência aproxima e articulam os 

três níveis de atenção à saúde, primário, secundário e terciário, indicando, proporcionalmente, 

a construção do cuidado integral à saúde das crianças (BRASIL, 2004). 

Em 2015, para favorecer a qualidade de vida e cuidado mais centrado na criança, foi 

instituída,  pela Portaria n° 1.130, de 5 de agosto de 2015, a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Criança (PNAISC), com objetivo de promover e proteger a saúde da 

criança e o aleitamento materno, mediante a atenção e cuidados integrais e integrados da 

gestação aos nove anos de vida com vistas a redução da morbimortalidade e um ambiente 

facilitador à vida com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento (BRASIL,  

2015).  

Os primeiros anos de vida de uma criança são fundamentais para seu 

desenvolvimento, por ser um período muito vunerável em virtude da imaturidade fisiológica e 

imunológica e sua total dependência. 

Neste sentido, no desenvolvimento de ações voltadas para o cuidado infantil, a 

Caderneta de Saúde da Criança foi instituída de maneira a monitorar e manter sob vigilância o 

crescimento físico e o desenvolvimento da criança. 

Nos dias atuais, a elaboração das diretrizes políticas e técnicas para a Atenção 

Integral á Saúde da Criança de 0 a 9 anos é de responsabilidade da Área Técnica de Saúde da 

Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. Compete a esta área discutir, propor 

e apoiar a implementação de estratégias nos estados e municípios que reduzam a mortalidade 

de crianças, em especial a infantil e neonatal, e promovam a saúde integral da criança 

(BRASIL, 2011a).  

 
O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento faz parte da avaliação 

integral à saúde da criança, propiciando o desenvolvimento de ações de promoção da 

saúde, de hábitos de vida saudáveis, vacinação, prevenção de problemas e agravos à 

saúde e cuidados em tempo oportuno. A Caderneta de Saúde da Criança-Passaporte 

da Cidadania a todas as crianças nascidas no território nacional é um importante 

instrumento de registro e orientações que auxilia nesse acompanhamento. Seu uso 

adequado é importante para estreitar e manter o vínculo da criança e da família com 

os serviços de saúde (BRASIL, 2011a, p. 3).  



26 

 

 

Desta forma, esta caderneta torna-se uma estratégia nas políticas de redução da 

morbimortalidade infantil por estar pautada em ações de acompanhamento e promoção da 

saúde. Portanto, no desenvolvimento dessas ações, a Caderneta de Saúde da Criança (CSC) 

apresenta-se como instrumento essencial de vigilância, por ser o documento onde são 

registrados os dados e eventos mais significativos para a saúde infantil, por possibilitar o 

diálogo entre a família e os diversos profissionais que atendem a criança e especialmente por 

pertencer à criança e à família e com elas transitar pelos diferentes serviços e níveis de 

atenção demandados no exercício do cuidado integral à saúde (LINHARES et al., 2012). 

Entretanto, além do diálogo com a família sobre as anotações realizadas, é de 

fundamental importância, o registro correto e completo das informações pela equipe 

multiprofissional, para que ela cumpra seu papel de instrumento de comunicação, educação, 

vigilância e promoção da saúde (ANDRADE, REZENDE e MADEIRA, 2014). 

Nos dias atuais, a CSC é o principal instrumento utilizado para acompanhamento da 

saúde da criança no âmbito da atenção primária no país (ABUD e GAÍVA, 2015). Entretanto, 

o estudo de Andrade, Rezende e Madeira (2014) assinalou que os registros na caderneta eram 

precários com informações anotadas de maneira incorreta, incompletas e, até mesmo, com 

ausência de registros. Segundo estas autoras, o uso da Caderneta de Saúde da Criança tem 

envolvido falhas, principalmente no que diz respeito à falta de preenchimento. O não 

preenchimento ou o preenchimento incompleto desta caderneta induzem as famílias a pensar 

que a CSC é pouco importante no acompanhamento da criança; assim, não são levadas às 

UBS (Unidade Básica de Saúde), são mal conservadas e perdem seu caráter de documento de 

saúde.  

A CSC configura-se como o principal documento de registro de saúde da criança 

desde o nascimento até os 10 anos de idade e deve ser utilizado pelos profissionais que atuam 

em diferentes espaços assistenciais de atenção a essa população (ABUD e GAÍVA, 2015). 

Através da CSC é possível fazer a identificação precoce de problemas de saúde, 

como o atraso do crescimento, desnutrição e obesidade, possibilitando a modificação do 

estado de saúde antes que evolua para quadros crônicos ou irreversíveis. Portanto, se trata de 

um instrumento eficaz, de baixo custo de acompanhamento da saúde das crianças (COSTA et 

al., 2014). 

Todas as crianças nascidas em território brasileiro possuem o direito de receber a 

CSC, e esta deve ser entregue às famílias ainda na maternidade. Assim sendo, os familiares se 
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tornam responsáveis em levar o documento sempre que a criança necessitar de atendimento de 

saúde. Destaca-se que a utilização da CSC envolve a família, profissionais da equipe de saúde 

em todos os níveis de atenção e outros serviços, que atendam a criança, como creches e pré-

escolares, visando o acompanhamento integral da saúde infantil (BRASIL, 2005). 

Portanto, a Caderneta de Saúde da Criança como instrumento para acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento infantil, se constitui o eixo integrador das atividades de 

atenção à criança desde o PAISC, entretanto estudos evidenciaram fragilidade e fragmentação 

das práticas profissionais, na utilização desta caderneta que compromete o cuidado integral à 

saúde da criança.  

Diante do exposto e acreditando na importância da utilização da Caderneta de Saúde 

da Criança como ferramenta de acompanhamento e vigilância da saúde infantil, e percebendo 

o papel do profissional de saúde em reconhecer este instrumento, esta pesquisa propõe como 

objeto de estudo: a utilização da caderneta de saúde da criança pelos profissionais de saúde 

para a o cuidado integral à saúde infantil. 

 

1.2.1 Questão Norteadora  

 

 Como os profissionais de saúde utilizam a CSC para o cuidado integral à saúde 

infantil? 

 

 Quais os fatores que interferem na utilização da CSC pelos profissionais de saúde 

com vistas a integralidade do cuidado na atenção à saúde da criança?  

 

1.2.2 Objetivos 

 

 Identificar como os profissionais de saúde utilizam a CSC para o acompanhamento e 

vigilância da saúde infantil. 

 

 Descrever os fatores que interferem na utilização ou não da caderneta pelos 

profissionais de saúde. 

 

 Discutir a importância da utilização da CSC na perspectiva dos profissionais de 

saúde com vistas ao cuidado integral a saúde infantil. 

 

1.2.3 Justificativa 
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Utiliza-se a Caderneta de Saúde da Criança para o monitoramento e vigilância do 

crescimento e desenvolvimento infantil e sua importância é inquestionável. Estudo nacional 

apontou a precária utilização da CSC com percentuais de preenchimento inadequado 

(ALMEIDA et al., 2016). Assim, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das 

crianças não está sendo bem avaliado e conduzido pelos profissionais de saúde (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017).  

Estudos de Vieira et al. (2005), Goulart et al. (2008) e Alves et al. (2009) mostraram, 

além de falhas a respeito do preenchimento dos dados da gestação, parto e do recém-nascido, 

também a incompletude ou ausência de registro do desenvolvimento e dos gráficos de 

crescimento. 

Estudo de Faria e Nogueira (2013), ao avaliar o uso da caderneta nas unidades 

básicas de saúde em um município de Minas Gerais, observou que houve falhas em vários 

itens de cada uma das seções. Quanto ao preenchimento dos campos relativos à identificação 

da criança na CSC, observou-se que o nome da criança (98,0%), a data de nascimento 

(99,3%) e o nome das mães (98,7%) foram os itens com maior porcentagem de 

preenchimento. Entretanto, o nome do hospital ou maternidade onde foi realizado o parto 

constava em apenas 9,3% dos cartões. Os dados do nascimento, o peso e o comprimento da 

criança ao nascer, por sua vez, estavam registrados corretamente em 90,0 e 68,7% das 

cadernetas, respectivamente. Percentuais menores foram observados no preenchimento do 

perímetro cefálico da criança (56,0%) e Índice de Apgar (66,0%). 

Entretanto, o estudo de Sardinha e Pereira (2011) apontou que seu preenchimento 

não pode ser considerado simples questão administrativa, mas um meio de promover a saúde 

da criança e, com isso, obter informação de boa qualidade, para melhor direcionar as ações 

dos serviços. Ainda para estes autores em relação às mães ou os responsáveis, é necessário 

que exijam o preenchimento adequado na caderneta. Portanto, deve haver uma 

conscientização pelo profissional de saúde e pelo responsável pela criança, para que um 

preencha o documento e outro exija que este preenchimento seja feito. 

No que se refere à orientação às mães/famílias, outras duas pesquisas revelaram que 

profissionais não têm informado sobre os dados presentes na caderneta (COSTA et al., 2014).  

Constata-se que, apesar da discussão da relevância e do uso de um instrumento de 

acompanhamento do CD da criança vem sendo discutidas no Brasil nas últimas três décadas, 

ainda são poucos os estudos com a Caderneta de Saúde da Criança. As maiorias das pesquisas 

estão fundamentadas no método quantitativo e buscam avaliar as condições do preenchimento 
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desses instrumentos. De maneira geral, os estudos apontam falhas consideráveis na utilização 

da CSC.  

A fim de retratar os estudos que abordassem a utilização da caderneta de saúde da 

criança pelos profissionais de saúde para a vigilância do crescimento e desenvolvimento 

infantil com vistas a integralidade do cuidado na atenção à saúde da criança realizou-se uma 

revisão integrativa cuja busca dos artigos deu-se nos meses de março e abril de 2018. 

Utilizaram-se os seguintes descritores em Ciências da Saúde (DeCS): crescimento e 

desenvolvimento, atenção primária à saúde e registros de saúde pessoal, cruzados com o 

descritor criança, utilizando o operador booleano and. E foram utilizadas as seguintes bases 

de dados: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), 

BEDENF (Base de Dados de Enfermagem) e a biblioteca virtual de acesso aberto SCIELO 

(Scientific Eletronic Library Online). Estabeleceu-se como critérios de inclusão: artigos que 

apresentassem resumo e texto completo, com publicação entre de janeiro de 2014 a abril de 

2018, publicado no idioma português, e que tiveram como temática a utilização da Caderneta 

de Saúde da Criança pelos profissionais de saúde.  E como critérios de exclusão: editoriais, 

opiniões e/ou comentários, dissertações, teses e os artigos repetidos nas bases de dados. 

Identificaram-se 3.252 artigos, dos quais se excluíram 3.015 por não atenderem aos 

critérios de inclusão. Destes, subtraiu-se 222 que não respondiam à questão da pesquisa: como 

a Caderneta de Saúde da Criança é utilizada pelos profissionais de saúde no acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento para a vigilância da saúde infantil? Incluíram-se, como 

amostra final, 15 artigos que passaram a integrar o corpus do estudo para a análise e discussão 

(Figura 3). Estes foram avaliados quanto ao nível de evidência em: Nível I resultados 

oriundos da metanálises de múltiplos estudos clínicos controlados e randomizados; o Nível II, 

evidências resultantes de estudos individuais com delineamento experimental; Nível III, 

achados de estudos quase-experimentais; o Nível IV, evidências de estudos descritivos ou 

com abordagem qualitativa; o Nível V, relatos de caso ou de experiência; e o Nível VI 

corresponde às evidências baseadas em opiniões de especialistas (SOUZA, SILVA e 

CARVALHO, 2010). 
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Figura 3 - Fluxograma dos estudos segundo modelo PRISMA (2009). Niterói-RJ, Brasil, 2018. 

 

Contatou-se que, dos 15 artigos selecionados, seis estão na base de dados LILACS, 

sete na biblioteca virtual SCIELO e dois na base dados BDENF. Destaca-se que todos os 

estudos foram realizados em Unidades de Atenção Básica à Saúde, com isso evidencia-se 

ausência de estudos sobre a utilização da CSC pelos profissionais de saúde em unidades 

ambulatoriais e hospitalares que compromete a vigilância da saúde infantil, tendo em vista 

que o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento deve ser o eixo central em todas as 

ações de saúde voltadas à criança. 
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Ressalta-se que houve predominância de publicações do ano de 2014, com seis 

artigos, e de 2016, com quatro. No que tange à abordagem metodológica, quatro artigos eram 

qualitativos, quatro artigos eram de revisão integrativa, seis artigos eram quantitativos que 

focavam estudo transversal e um artigo de revisão sistemática. 

Organizaram-se os estudos em um quadro sinóptico, contendo as seguintes 

informações: autores, ano de publicação, objetivos, tipo de estudo, nível de evidência e 

principais resultados e foram identificados como Estudo (E) seguido de algarismos arábicos 

E1, E2... E15 que permitiu esquematizar dados sobre o uso da CSC pelos profissionais para a 

vigilância do processo de crescimento e desenvolvimento infantil (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Caracterização das publicações quanto: autores, ano, objetivo, tipo de estudo, nível de 

evidência e principais resultados. Niterói-RJ, Brasil, 2018. 

Autores/Ano Objetivo 
Tipo de 

estudo 

Nível de 

evidência 
Principais Resultados 

E1 

Amorim et 

al./2018a 

Avaliar o preenchimento da 

Caderneta de Saúde da 

Criança (CSC) e a 

associação entre qualidade 

do preenchimento e o tipo 

de serviço usado para o 

acompanhamento da saúde 

das crianças. 

Quantitativo III 

-Registro das vacinas, nome da 

criança e nome da mãe estavam 

preenchidos em 100%. 

-A maioria das mães possuíam 9 

ou mais anos de estudo e 71% 

trabalhavam foram do lar. 

-Quanto à atenção em saúde 

recebida pela criança, a maioria é 

feita no serviço 

convênio/particular (72,3%). 

-As crianças são acompanhadas 

mais frequentemente pelo 

pediatra (97,3%~/). 

-Mais da metade das mães/pais 

(59,6%) recebeu informações 

sobre CSC. 

-A maioria das CSC não possuía 

anotações das mães (77,9%) 

E2 

Amorim et 

al./2018b 

Descrever o preenchimento 

da Caderneta de Saúde da 

Criança (CSC) nos serviços 

de saúde. 

Quantitativo III 

-Os campos da CSC com maior 

frequência de preenchimento 

foram nome e data de nascimento 

da criança e nome da mãe.  

-Entre os campos de registro na 

maternidade, houve maior 

preenchimento do peso e do 

comprimento ao nascer.  

-Os registros das vacinas foram 

os mais preenchidos entre 

aqueles a serem registrados na 
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Autores/Ano Objetivo 
Tipo de 

estudo 

Nível de 

evidência 
Principais Resultados 

APS/outros serviços. 

-Apesar do preenchimento dos 

gráficos de peso e de perímetro 

cefálico no primeiro ano de vida 

observado em 62,7% e 51,8% das 

CSC, respectivamente, as 

anotações sobre o 

desenvolvimento 

neuropsicomotor corresponderam 

a apenas 6,0% das CSC. 

-Alta frequência de não preen-

chimento foi observada no 

odontograma (99,2%) e no 

campo de erupção dentária 

(98,6%) das CSC. 

E3 

Caminha et 

al./2017 

Descrever o caso do Brasil 

sob o aspecto de 

antecedentes históricos e 

realizar revisão sistemática 

de estudos publicados sobre 

registro da vigilância do 

desenvolvimento infantil 

mediante aplicação do 

Cartão ou Caderneta de 

Saúde da Criança. 

Revisão 

Integrativa 
IV 

-As práticas médicas em relação 

à vigilância do desenvolvimento 

infantil não diferem das 

encontradas no Brasil, assim 

como em outros países. 

- A revisão sistemática 

compreendendo os anos de 2000 

a 2011, apontou problemas desde 

a formação do médico pediatra 

até a sua prática clínica. 

- Apesar das limitações dos 

estudos em relação a amostras, 

faixa etária, diversidade de 

instrumentos de vigilância e de 

triagem do desenvolvimento, a 

prevalência de situações de atraso 

varia de 30 a 56% em cidades 

dos estados da Paraíba, da Bahia, 

de Minas Gerais, de Goiás e de 

São Paulo. 

E4 

Silva e 

Gaíva/2016 

Identificar as dificuldades 

enfrentadas pelos 

profissionais da atenção 

básica de saúde para a 

utilização da caderneta de 

saúde da criança em sua 

prática profissional. 

Qualitativo IV 

-Grande demanda de atendimento 

infantil. 

- Burocracia do serviço. 

-Fragilidade no processo de 

comunicação e no trabalho em 

equipe. 

-Desvalorização da caderneta 

pelas mães. 

E5 

Lima et 

Analisar artigos da 

literatura nacional relativo à 

relevância da utilização da 

Revisão 

Integrativa 
IV 

- O predomínio de pesquisas 

entre as categorias profissionais 

frente à temática foram 
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Autores/Ano Objetivo 
Tipo de 

estudo 

Nível de 

evidência 
Principais Resultados 

al./2016 CSC e seu preenchimento 

de qualidade. 

Enfermagem e Medicina. 

-Despreparo profissional. 

-Perda e esquecimento da 

caderneta pelas mães. 

-Carência de orientação à família. 

-Preenchimento insatisfatório. 

-Nenhum dos estudos foi 

realizado em Hospitais. 

E6 

Reichert et 

al./2016 

Analisar o registro de dados 

sobre vigilância do 

crescimento e 

desenvolvimento de 

crianças menores de um ano 

na caderneta de saúde da 

criança. 

Quantitativo III 

-Falhas nos registros daquelas 

que tiveram entre uma e seis 

consultas. 

-Dificuldade dos profissionais de 

saúde no uso do instrumento. 

-Aumento na frequência das 

consultas, pode comprometer a 

efetividade dos registros. 

E7 

Almeida et. 

al/2016 

Avaliar o uso de 

instrumento de 

acompanhamento de saúde 

da criança, com ênfase nas 

variáveis do 

acompanhamento do 

crescimento e do 

desenvolvimento, eixo 

central do cuidado à saúde 

infantil. 

Revisão 

Integrativa 
IV 

-O estudo revelou que a média de 

crianças “sem nome” foi de 68 

dias (2,2 meses), mediana de 59 

dias (1,9 mês), época em que essa 

informação já deveria ter sido 

preenchida. 

-Apenas um estudo avaliou o 

preenchimento dos dados de 

sorologia no pré-natal e essa foi a 

menor porcentagem de 

preenchimento. 

-O registro do peso ao nascer foi 

o mais descrito dentre as 

variáveis relativas ao nascimento 

da criança. 

E8 

Silva e 

Gaíva/2015 

Analisar a percepção dos 

profissionais que atuam na 

rede básica de saúde sobre o 

preenchimento da caderneta 

de saúde da criança. 

Qualitativo IV 

-Registros dos dados na 

caderneta são de 

responsabilidade dos membros da 

equipe de saúde, contudo, houve 

discordância ente eles quanto à 

participação da família no 

preenchimento deste instrumento. 

-A não definição de qual 

profissional cabe a 

responsabilidade pelo 

preenchimento de dados na 

caderneta não justifica a sua 

utilização inapropriada. 
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Autores/Ano Objetivo 
Tipo de 

estudo 

Nível de 

evidência 
Principais Resultados 

E9 

Abud e 

Gaíva/2015 

Analisar o preenchimento 

dos dados do crescimento e 

desenvolvimento na 

caderneta de saúde da 

criança. 

Quantitativo III 

-Das cadernetas analisadas, 929 

(95,4%) apresentaram 

preenchimento incompleto ou 

ausente para avaliação do 

desenvolvimento e 756 (79,6%) 

dos gráficos de crescimento 

estavam com preenchimento 

incompleto ou ausente. 

E10 

Silva, Gaíva 

e Mello/2014 

Analisar a utilização da 

caderneta de saúde da 

criança pela família, a partir 

da percepção dos 

profissionais que atuam na 

rede básica de saúde. 

Qualitativo. IV 

-Apenas 30% dos profissionais 

receberam treinamento sobre o 

instrumento. 

-Para os profissionais, o papel da 

família é zelar pela caderneta e 

levá-la aos atendimentos. 

-Orientações são oferecidas aos 

familiares. 

- A família utiliza pouco esse 

instrumento. 

-Se faz necessário trabalho de 

divulgação da CSC. 

E11 

Monteiro et 

al./2014 

Identificar as ações de 

promoção da saúde pelo 

enfermeiro na avaliação do 

crescimento e do 

desenvolvimento infantil e 

analisá-las quanto às 

competências essenciais da 

promoção da saúde 

preconizadas pela Public 

Health Agency of Canada. 

Revisão 

Integrativa 
IV 

-As ações de promoção da saúde 

no acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento 

infantil identificadas nos estudos 

são pontuais e se referem à 

avaliação antropométrica, 

registros alimentares (aleitamento 

materno), avaliação do histórico 

de imunização. 

-O estudo enfatizou apenas os 

aspectos nutricionais nesse 

processo, em detrimento às 

diferentes dimensões que 

contemplam o desenvolvimento 

infantil. 

E12 

Andrade, 

Rezende e 

Madeira/2014 

Compreender as 

experiências vividas por 

profissionais de saúde da 

atenção primária com a 

Caderneta de Saúde da 

Criança no cuidado à saúde 

infantil. 

Qualitativo IV 

-Apenas três profissionais 

mencionaram em suas descrições 

a caderneta como instrumento 

para acompanhar o crescimento e 

desenvolvimento. 

-Alguns participantes do estudo 

não sabem ao certo como 

trabalhar as diversas informações 

disponíveis no instrumento e não 

identificam sentido para seu 

conteúdo. 
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Autores/Ano Objetivo 
Tipo de 

estudo 

Nível de 

evidência 
Principais Resultados 

-Não sabem trabalhar com novos 

conceitos incorporados, como 

curvas de referência 

representadas em escores z. 

-Sentem-se sobrecarregados em 

função das tarefas burocráticas na 

gestão do trabalho nas ESF, da 

produtividade exigida, da 

demanda gerada. 

-Os profissionais revelaram que 

não sensibilizam as mães para a 

importância da caderneta e 

entendem que essa atitude 

dificulta a valorização do 

instrumento pela família. 

E13 

Costa et al./ 

2014 

Determinar a proporção de 

crianças com cadernetas de 

saúde com preenchimento 

adequado e analisar 

associações com 

características geográficas, 

socioeconômicas e 

biológicas maternas e da 

criança e com percentual de 

utilização de serviços de 

saúde em dois municípios 

do semiárido brasileiro. 

Quantitativo IV 

-As mães de crianças que tinham 

nove anos ou mais de estudo 

apresentaram chance quase seis 

vezes maior de terem a caderneta 

da criança preenchida 

adequadamente quando 

comparadas as crianças com 

mães com menor nível de 

escolaridade. 

 Quanto as variáveis geográficas, 

dentre as 342 cadernetas 

analisadas, verificaram-se 

predomínio das crianças 

residindo no município de 

Caracol 55,3%, 53,2% vivendo 

na área rural e 62,1% morando 

até três km de distância de algum 

serviço de saúde. 

-Em relação às variáveis 

socioeconômicas, a maioria das 

famílias tinha renda menor que 

um salário mínimo 65,5%, a 

escolaridade materna situava-se 

entre cinco a oito 41,2% anos de 

estudo e a escolaridade paterna 

era de até quatro anos 48,5%, e 

33,6% das famílias eram 

beneficiárias do Programa Bolsa 

Família. 
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Autores/Ano Objetivo 
Tipo de 

estudo 

Nível de 

evidência 
Principais Resultados 

-Em relação às características 

biológicas maternas, houve 

predomínio da faixa etária entre 

20 e 29 anos 57,3%, cor da pele 

parda e mulata 83,9% e mães 

com apenas um filho 43,9%. 

-Quanto às características 

biológicas das crianças, 56,2% 

tinham menos de um ano de 

idade e 4,7% tinham apresentado 

baixo peso ao nascer. 

E14 

Palombo et 

al./ 2014 

Avaliar uso e 

preenchimento da 

Caderneta de Saúde da 

Criança (CSC), 

especialmente crescimento 

e desenvolvimento. 

Quantitativo III 

-Quanto à criança: predominou 

os menores de 1 ano 59,0%, sexo 

masculino 54,7%, peso ao nascer 

maior que 2.500g 88,3%. 

-Metade das mães portava a CSC 

no momento da entrevista. 

-Independente de portar ou não a 

CSC no momento da entrevista, 

todas as mães foram questionadas 

sobre o uso desse instrumento 

pelos profissionais de saúde. 

-Não se observou associação 

entre o preenchimento dos itens 

da CSC com estado nutricional, o 

desenvolvimento e a faixa etária 

das crianças. 

E15 

Gaíva e 

Silva/ 2014 

Analisar o conhecimento 

científico produzido sobre o 

Cartão/ Caderneta de Saúde 

da Criança como 

instrumento de vigilância da 

saúde infantil. 

Revisão 

Integrativa 
IV 

-Dificuldades do profissional no 

preenchimento. 

-Pequena parcela de mães 

recebeu informações sobre 

crescimento. 

-Muitas mães não conseguem 

compreender alguns itens 

presentes no CC/ CSC. 

-Preenchimento da caderneta 

diminui, conforme avança a 

idade da criança. 

- Precária utilização da caderneta. 

      

Realizou-se a análise e interpretação dos dados, agrupando-se os achados conforme 

suas semelhanças e diferenças.  A seguir procedeu-se a síntese do conhecimento publicado, 

resultando na apresentação das evidências encontradas. 
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Apesar da relevância desta temática para detectar precocemente possíveis alterações 

de crescimento e desenvolvimento além da redução da morbimortalidade infantil, o baixo 

índice de registro nas cadernetas, nas consultas, marca a descontinuidade da assistência como 

mostrou o estudo E6 (REICHERT et al., 2016). 

Expõe-se, no estudo E12 (ANDRADE, REZENDE e MADEIRA, 2014), que 18,9% 

das CSC apresentavam apenas três anotações sobre o desenvolvimento neuropsicomotor. 

Pontuaram-se, no estudo E3 (CAMINHA et. al, 2017), problemas desde a formação do 

médico pediatra até a sua prática clínica em relação à vigilância do desenvolvimento infantil 

na atenção básica de saúde.  

Evidenciou-se, no estudo E5 (LIMA et al., 2016), a importância da atuação do 

profissional de saúde na maternidade no que se refere à orientação às mães sobre a CSC, pois 

se observou um maior preenchimento pelos profissionais das curvas de crescimento entre as 

mães que relataram ter recebido informações acerca da utilização da caderneta no local 

especificado acima. Avaliou-se que, essas orientações induziram as mães para, além de levar, 

solicitar o preenchimento da caderneta nos atendimentos de seus filhos.  

Pontuou-se, no estudo E14 (PALOMBO et al., 2014), que 9% e 8% das CSC tinham, 

respectivamente, gráficos de crescimento e desenvolvimento adequadamente preenchidos. 

Também, o estudo E13 (COSTA et al., 2014) revelou que menos de um quarto das crianças 

tinham a caderneta de saúde com preenchimento adequado, estes estudos mostraram a pouca 

importância dada ao acompanhamento da criança em especial nas consultas de puericultura, 

evidenciando a fragilidade da assistência nos primeiros anos de vida. Verificou-se, ainda, 

neste estudo, que as crianças com mães de maior escolaridade tiveram maior prevalência de 

cadernetas adequadamente preenchidas que corrobora com os achados do estudo E1 

(AMORIM, 2018a), o qual verificou que a maioria das mães possuía nove ou mais anos de 

estudo. 

Evidenciou-se, no estudo E2 (AMORIM et al., 2018b), baixa frequência de 

preenchimento dos itens essenciais ao acompanhamento do desenvolvimento. Apesar do 

preenchimento dos gráficos de peso e de perímetro cefálico no primeiro ano de vida 

observado em 62,7% e 51,8% das CSC, respectivamente, as anotações sobre o 

desenvolvimento neuropsicomotor corresponderam a apenas 6,0% das cadernetas.        

Observou-se, também, o não preenchimento no odontograma (99,2%) e no campo de erupção 

dentária (98,6%) das CSC. Constatou-se, no estudo E15 (GAÍVA e SILVA, 2014), que a falta 

de registro na caderneta pelos profissionais de saúde também ocorre, em maior frequência, 
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nos serviços de atenção básica à saúde, local onde grande parte das informações sobre a saúde 

da criança é gerada. Também o baixo índice de preenchimento dos gráficos de crescimento e 

desenvolvimento, na caderneta de saúde da criança no estudo E9 (ABUD e GAÍVA, 2015) 

sugeriu fragilidades na utilização desta para a vigilância à saúde infantil o que, compromete a 

continuidade da atenção, além de dificultar a avaliação das ações de saúde. 

Apontou-se, no estudo E10 (SILVA, GAÍVA e MELLO, 2014) que na percepção dos 

profissionais a família utiliza pouco a caderneta, apesar das orientações oferecidas. Mostrou-

se também que apesar dos profissionais perceberem a família como responsável pela saúde da 

criança, nem sempre ela recebe as orientações necessárias para o cuidado à criança. 

Descreveu-se no estudo E11 (MONTEIRO et al., 2014) que na atenção à criança, a 

educação em saúde apresenta uma estreita relação com a vigilância em saúde e 

desenvolvimento infantil, cujas ações são capazes de reduzir situações de vulnerabilidade e 

riscos, favorecendo a identificação e intervenção precoce ao atraso no desenvolvimento. 

Verificou-se, no estudo E4 (SILVA e GAÍVA., 2016), algumas dificuldades sobre o 

não preenchimento da CSC pelos profissionais de saúde, tais como a grande demanda no 

atendimento infantil, a burocracia do serviço, a fragilidade no processo de comunicação e no 

trabalho em equipe, a desvalorização da caderneta pelas mães. Revelou-se, no estudo E7 

(ALMEIDA et al., 2016), que os profissionais de saúde, muitas vezes, sentem-se 

sobrecarregados em suas rotinas, pois além das diversas atribuições, o atendimento a criança 

envolve o preenchimento de vários formulários demandados pela instituição. Analisou-se, no 

estudo E8 (SILVA e GAÍVA, 2015), a percepção dos profissionais de saúde sobre o 

preenchimento da CSC que apesar de todos os membros da equipe de saúde participar do 

acompanhamento de saúde da criança, a responsabilidade pelo preenchimento dos dados não é 

de todos. 

Evidenciaram-se, nestes estudos, fatores que influenciam a precária utilização da 

CSC pelos profissionais de saúde para a vigilância do processo de crescimento e 

desenvolvimento infantil, tais como: a ausência e a fragilidade de registros; a dificuldade dos 

profissionais perceberem a relevância do preenchimento; o conhecimento deficiente dos 

profissionais sobre a caderneta; a grande demanda no atendimento infantil, a burocracia do 

serviço, a fragilidade no processo de comunicação e no trabalho em equipe, a insuficiência de 

orientações às famílias sobre os cuidados à criança, além da participação da família neste 

processo. 

Os resultados indicam a importância da realização de estudos que busquem 

identificar os motivos que impactam o uso e preenchimento da CSC pelos profissionais de 
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saúde, além de estudos que abordem a atuação de profissionais que atuem em serviços 

ambulatoriais e hospitalares, para que esta cumpra o papel de instrumento para a promoção, 

prevenção e vigilância da saúde infantil na perspectiva do cuidado integral.    

 

1.2.4 Relevância 

 

Esta pesquisa é parte dos estudos desenvolvidos pelo Núcleo de Pesquisa e Estudos 

em Saúde Integral da Criança e Adolescente do Departamento de Enfermagem Materno-

Infantil e Psiquiátrico (NUPESICA/MEP) da Universidade Federal Fluminense, linha de 

pesquisa: O cuidado ao recém-nascido, à criança e ao adolescente, centrado na promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação da saúde. 

Desse modo, este estudo, poderá contribuir para o planejamento e a avaliação das 

ações desenvolvidas pelas diversas unidades de saúde que prestam atendimento à criança, em 

especial quanto à utilização da Caderneta de Saúde da Criança pelos profissionais para o 

cuidado integral à saúde infantil. 

Sendo assim, terá relevância para a assistência, o ensino e a pesquisa, por ressaltar a 

importância do uso da Caderneta de Saúde da Criança pelos profissionais de saúde como 

instrumento de vigilância e promoção da saúde infantil, com vistas ao cuidado integral à 

saúde infantil.  
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2 REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

 

2.1 REFLEXÕES SOBRE AS POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA 

PARA O CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE INFANTIL  

 

No Brasil, as transformações de atenção à saúde da criança sofreram influência de 

cada período histórico, lutas e reivindicações, nas quais a população e o governo estão 

envolvidos (ARAÚJO et al., 2014). Entretanto, com passar dos anos, com evolução do 

conhecimento técnico-científico e aumento da percepção sobre a importância de criar 

estratégias de saúde para diminuição do adoecimento e mortalidade infantil, fez com que 

diversos programas de saúde fossem criados e modificados para melhor atender esse 

segmento. 

Neste sentido, o Ministério da Saúde (MS) brasileiro por volta dos anos 80 e 90, 

identificou como necessidade o acompanhamento do processo de crescimento e 

desenvolvimento de todas as crianças. Assim, elaborou o Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher e da Criança (PAISMC) que tinha como objetivo contribuir para redução da 

morbidade e mortalidade da mulher e da criança alcançando assim, melhores condições de 

saúde por meio do aumento da resolução dos serviços (ARAÚJO et al., 2014). 

Assim, com o propósito de reorientar a assistência à saúde da criança no país em 

busca do cuidado integral, em 1984, o MS criou o Programa de Assistência Integral à Saúde 

da Criança (PAISC), que deslocou o enfoque de uma assistência baseada em patologias para 

uma modalidade de atenção voltada à criança em seu processo de crescimento e 

desenvolvimento, foi implantado como estratégia de enfrentamento às adversidades nas 

condições de saúde da população infantil, principalmente no que diz respeito à mortalidade 

infantil. Sua criação teve como objetivo, promover a saúde de forma integral, priorizando 

crianças pertencentes a grupos de riscos e procurando qualificar a assistência e aumentar a 

cobertura dos serviços de saúde (BRASIL, 1984).  

Suas ações abrangiam o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

infantil, incentivo ao aleitamento materno, controle de doenças diarreicas, das Infecções 

Respiratórias Agudas (IRAs) e a imunização (ARAÚJO et al., 2014).  

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento como eixo norteador da 

atenção criança faz parte da avaliação integral à saúde da criança, propiciando o 

desenvolvimento de ações de promoção da saúde, de hábitos de vida saudáveis, vacinação, 
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prevenção de problemas e agravos à saúde e cuidados em tempo oportuno. As ações propostas 

pelo Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança vigoram até os dias atuais, 

buscando garantir a saúde das crianças brasileiras. 

Durante as décadas de 1980 e 1990, houve muitas conquistas sociais no âmbito da 

saúde por meio da Constituição Federal de 1988, das Leis Orgânicas Municipais e, 

posteriormente, as Leis Orgânicas 8.080 de 1990, as quais contribuíram profundamente para 

delinear as transformações no modelo de saúde brasileiro, bem como no que diz respeito à 

saúde da criança, caracterizado por uma assistência integrada com ações voltadas à promoção 

da saúde e prevenção de doenças, rompendo assim, com o modelo biomédico (PEREZ e 

PASSONE, 2010). Essas ações contribuíram para um declínio importante na mortalidade 

infantil, cujos índices eram 47,7/1000 NV (BRASIL, 1990a).  

No contexto da atenção integral à criança, em 13 de julho de 1990, foi aprovada a lei 

nº 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com a finalidade de 

assegurar a proteção integral à criança e o adolescente. O Art. 3º do ECA destaca: 

 
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-

lhes, por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições 

de liberdade e de dignidade (BRASIL, 1990a, p1). 

 

 

O ECA, em seu art. 7, diz que toda criança e todo adolescente “tem direito a proteção 

à vida e a saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 

nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência 

(BRASIL, 1990a, p.1). 

Outro marco importante para à saúde da criança foi a adoção da estratégia de 

Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) a partir de 1996 (CURSINO e 

FUJIMORI, 2012). Essa estratégia caracteriza-se por considerar de forma simultânea e 

integrada o conjunto de doenças de maior prevalência na infância, no contexto em que a 

criança está inserida. Assim, propõe olhar a criança como um todo em vez de se dirigir 

somente a queixa principal, dessa forma introduz aspectos de promoção e prevenção na rotina 

dos serviços, integrando ações curativas com medidas de prevenção e promoção da saúde 

além de expandir a atenção ao nível comunitário, introduzindo o conceito de integralidade das 

ações (BRASIL, 2002a). 
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Ao apresentar as diretrizes para o Sistema Único de Saúde (SUS), a Constituição 

Brasileira de 1988, no Art. 198, recomenda: atendimento integral, com prioridade para 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (BRASIL, 1988). Pela Lei 

Orgânica de Saúde 8.080 de 1990, em seu art. 7°, integralidade da assistência deve ser 

entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema (BRASIL, 1990b). 

De fato, apesar das políticas públicas de saúde nestas duas décadas, terem 

contribuído para a melhoria do quadro de morbimortalidade infantil, a situação de saúde da 

criança brasileira ainda representava um grande desafio, pois as chances de sobrevivência são 

muito diferentes entre as regiões brasileiras e a maioria das doenças e mortes infantis é 

evitável, o que sugere problemas na qualidade da atenção e da assistência prestada à criança. 

Nesta perspectiva, em 2004, o Ministério da Saúde lançou a Agenda de 

Compromisso para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil com 

objetivo de promover a saúde e reduzir a morbimortalidade infantil (BRASIL, 2004). Com 

essa proposta assumiu o desafio da conformação de uma rede única integrada de assistência à 

criança, onde o foco de atenção deve incluir toda e qualquer oportunidade que se apresente, 

seja na unidade de saúde, no domicílio ou espaços coletivos, como creche, pré-escola e 

escola. Assim, a agenda de compromisso para saúde integral da criança destaca a importância 

da rede de assistência à criança: 

 
(...) assumir o desafio da confirmação de uma rede única integrada de assistência à 

criança é apresentada a linha de cuidado integral da saúde da criança, com a 

identificação das ações prioritárias e as estratégias que devem nortear a ação das 

unidades de saúde e da rede como um todo, visando ao cumprimento dos objetivos 

de promover a saúde e reduzir a morbimortalidade para níveis aceitáveis 
(BRASIL, 2004, p.8). 

 

 

Desse modo, a criança se beneficia de um cuidado integral e multiprofissional que dê 

conta de compreender todas as suas necessidades e direitos como indivíduo e define 

assistência integral como: 

 
Abordagem global da criança, contemplando todas as ações de saúde adequadas para 

prover resposta satisfatória na produção do cuidado, não se restringindo apenas às 

demandas apresentadas. Compreende, ainda, a integração entre todos os serviços de 

saúde, da atenção básica à atenção especializada, apoio diagnóstico e terapêutico até 

a atenção hospitalar de maior complexidade, com o acompanhamento de toda a 

trajetória da criança pela atenção básica (BRASIL, 2004 p. 14) 
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Ao considerar que a criança demanda atenção integral de forma acolhedora e 

contínua, as linhas de cuidado propostas pelo MS organizaram-se para atendê-las de forma 

global, assim como às suas famílias, e foram dispostas da seguinte maneira: ações da saúde da 

mulher; atenção humanizada e qualificada; atenção humanizada e qualificada à gestante e ao 

recém-nascido; triagem neonatal; incentivo ao aleitamento materno; incentivo e qualificação 

do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; alimentação saudável e prevenção de 

sobrepeso e obesidade infantil; combate à desnutrição e anemias carenciais; imunização; 

atenção às doenças prevalentes; atenção à saúde bucal; atenção à saúde mental; prevenção de 

acidentes; maus-tratos/violência e trabalho infantil; atenção à criança portadora de deficiência 

(BRASIL, 2004). 

Neste movimento, em 2009, o MS, mediante a Portaria Ministerial nº 2.395/2009, 

instituiu a Estratégia Brasileirinhos e Brasileirinhas Saudáveis que, além de priorizar o 

cuidado integral à criança no nascimento e à mãe, enfatiza a qualidade de vida das crianças 

brasileiras. Dessa forma, essa estratégia propõe que cuidados ampliados, para além da 

sobrevivência, devem ser oferecidos com o propósito de estimular habilidades físicas, 

afetivas, cognitivas e sociais, da criança. Para isso, devem-se estabelecer relações por meio de 

políticas transversais e ações comuns entre diversos setores ministeriais, como a educação, o 

judiciário, a segurança e a ação social (BRASIL, 2010). 

No decorrer dos avanços e conquistas à saúde da criança, encontra-se a Rede 

Cegonha, Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011, que em seu Art. 1º preconiza: 

 
A Rede Cegonha, instituída no âmbito do sistema Único de Saúde (SUS), consiste 

numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento 

reprodutivo e à atenção humanizada, à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como 

à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento 

saudáveis (BRASIL, 2011b, p. 1). 

 

 

A implementação da Rede Cegonha proporcionou atenção integral à saúde da 

criança, com direcionamento aos primeiros dois anos e especialmente, no período neonatal 

(BRASIL, 2012). 

Nos últimos 70 anos, importantes leis e portarias foram publicadas no país, com a 

finalidade de assegurar à saúde da criança brasileira de 0 a 9 anos. A legislação brasileira hoje 

contempla áreas prioritárias, como imunização, aleitamento materno, atenção à saúde do 

recém-nascido, nutrição, prevenção de acidentes, violências e cultura da paz. 
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Neste contexto, foi criada em 2015, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Criança (PNAISC) no âmbito do SUS, compilando todos os programas e leis referentes à 

saúde infantil. O Art. 2º desta política define seus objetivos: 

 
Promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, mediante a atenção 

e cuidados integrais da gestação aos 9 (nove) anos de vida, com especial atenção à 

primeira infância e as populações de maior vulnerabilidade, visando a redução da 

morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida com condições dignas de 

existência e pleno desenvolvimento (BRASIL, 2015, p. 3). 

 

 

Para fins da PNAISC, considera-se criança: pessoa na faixa etária de 0 (zero) a 9 

(nove) anos; e primeira infância: pessoa de 0 (zero) a 5 (cinco) anos (BRASIL, 2015, p. 2).   

A PNAISC se estrutura em 7 (sete) eixos estratégicos com a finalidade de: 

 
Orientar e qualificar as ações e serviços de saúde da criança no território nacional, 

considerando os determinantes sociais e condicionantes para garantir o direito à vida 

e à saúde, visando a efetivação de medidas que permitam o nascimento e o pleno 

desenvolvimento na infância, de forma saudável e harmoniosa, bem como a redução 

das vulnerabilidades e riscos para o adoecimento e outros agravos, a prevenção das 

doenças crônicas na vida adulta e da morte prematura de crianças (BRASIL, 

2015, p.3). 

 

 

O eixo III desta portaria versa que:  

 
a promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral consiste 

na vigilância e estímulo do pleno crescimento e desenvolvimento da criança, em 

especial do desenvolvimento na primeira infancia (DPI) pela atenção básica à saúde, 

conforme orientações da Caderneta de Saúde da Criança (BRASIL, 2015, p. 2).  

 

 

Desse modo, embora a caderneta seja essencial para o acompanhamento da saúde 

infantil, sua utilização em nosso meio é preocupante, já que a ausência ou incompletude dos 

dados neste instrumento tem sido comum. 

 

2.2 O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO NA VIGILÂNCIA DA SAÚDE 

INFANTIL  

 

O processo de crescimento e desenvolvimento é marcante na infância, sendo 

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

prevenção e de intervenção da criança. Neste sentido, a base da assistência tem sido a 

vigilância de fatores que podem interferir nesse processo, buscando a redução da mortalidade 
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infantil e de seus componentes, bem como o alcance de melhor qualidade de vida (BRASIL, 

2004). 

Assim, para compreender o significado da CSC pelos os profissionais de saúde com 

vistas a utilização desta para o cuidado integral à saúde da criança, objeto de estudo desta 

pesquisa, é importante, antes de tudo, entender os conceitos de crescimento e 

desenvolvimento. Apropriando-se desse conhecimento, aumenta-se a compreensão da 

relevância do preenchimento desta caderneta e, dessa forma, promove-se a saúde infantil. 

O crescimento infantil é um processo dinâmico que se realiza ao longo do tempo, e 

que deve ser observado e quantificado mediante múltiplas medidas, em várias ocasiões, 

seguindo orientação conforme a idade, o gênero e a fase de crescimento (WEFFORT, LOPES 

e LAMOUNIER, 2009).   

O crescimento é um processo fisiológico, dinâmico e contínuo de multiplicação 

(hiperplasia) e aumento do tamanho (hipertrofia) das células que ocorre desde o momento da 

concepção.  

 
O ser humano cresce e se desenvolve permanentemente desde o período embrionário 

até o final da adolescência sendo o período da concepção até os cinco anos, de maior 

importância para o crescimento. De uma forma geral, o crescimento é entendido 

como o aumento do tamanho corporal, cessando com o término do aumento do 

crescimento linear (estatura). O crescimento se dá pela interação entre fatores 

intrínsecos, ou seja, geneticamente determinados, como sexo, etnia, dentre outros, e 

os fatores extrínsecos, que são os ambientais (MADEIRA e SOUZA, 2017, p. 

28). 

 

 

Desse modo, após o nascimento, o crescimento da criança depende da oferta de 

alimentos em qualidade e quantidade, dos cuidados dispensados de uma maneira geral 

(higiene, condições de habitação e saneamento básico) e do acesso aos serviços de saúde. 

Além do mais, tão importante quanto tudo isso, o crescimento da criança depende 

fundamentalmente da relação de afeto, de amor e carinho desenvolvidos entre a mãe e a 

criança. A interação contínua desses fatores interfere no processo saúde- doença (MADEIRA 

e SOUZA, 2017). 

Para esta autora o crescimento é considerado um dos melhores indicadores de saúde 

da criança e o seu monitoramento e avaliação tornam-se imprescindíveis na atenção integral à 

saúde infantil. Assim, o acompanhamento do crescimento da criança possibilita a promoção e 

manutenção da sua saúde, pois integra ações estratégicas, tais como a promoção do 

aleitamento materno, a orientação quanto á introdução dos alimentos complementares no 
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momento certo de forma adequada, a prevenção das doenças imunopreveníveis, por meio da 

vacinação e tratamento da diarreia, a prevenção de acidentes na infância, entre outras. 

De fato, o monitoramento do crescimento, permite detectar precocemente os casos de 

desvio, o conhecimento dos fatores envolvidos nesse processo possibilitando a investigação, o 

diagnóstico da situação e as intervenções necessárias, para que haja o restabelecimento da 

saúde da criança e o processo de crescimento se concretize em toda sua plenitude (MADEIRA 

e SOUZA, 2017, p.29). 

Esta autora argumenta ainda, que questões do território nacional, antes relacionadas à 

desnutrição infantil, atualmente estão sendo substituídas pelo aumento da prevalência de 

excesso de peso, nas formas de sobrepeso e obesidade. Pesquisas demonstraram redução dos 

problemas no país “quanto ao déficit da oferta alimentar e está passando para as repercussões 

patológicas de hábitos alimentares deletérios e/ou excessivos em boa parte da população” 

(MADEIRA e SOUZA, 2017, p.29). 

A vigilância do desenvolvimento infantil é outro relevante dado que deve ser 

avaliado em toda consulta pediátrica. O conhecimento do desenvolvimento normal da criança 

possibilita a identificação de atrasos, desvios e transtornos que permeiam esse processo 

biopsicossocial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017). 

O MS define o desenvolvimento como um processo resultante da interação entre os 

fenômenos de crescimento, maturação e aprendizagem, cujas funções são identificadas em 

habilidades e comportamentos nas dimensões física, intelectual, emocional e social (BRASIL, 

2012). 

O conceito de desenvolvimento refere-se a uma transformação complexa, contínua, 

dinâmica e progressiva, que inclui, além do crescimento, maturação, aprendizagem e aspectos 

psíquicos e socais. Deve-se salientar que estes três aspectos se interligam e sofrem influência 

um do outro constantemente durante a construção do indivíduo (BRASIL, 2012). 

A definição do desenvolvimento é, portanto, multiconceitual e multidisciplinar, 

correspondendo à capacidade da criança de realizar funções (motoras, verbais, psíquicas e 

cognitivas) cada vez mais complexas. A conjunção desses fatores a prepara para o seu 

desempenho futuro. Por ser a infância um período de relevantes modificações, faz-se 

necessário um acompanhamento cauteloso, visando prevenir ou atenuar possíveis agravos à 

sua saúde (PICON, MAROSTICA e BARROS, 2010; REICHERT et al., 2012). 

Portanto, em nenhum outro período da vida as mudanças corporais e o 

desenvolvimento ocorrem de maneira mais significativa do que na infância. Todos os 

principais sistemas do organismo sofrem maturação progressiva, simultaneamente ao 
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desenvolvimento das habilidades que permitem a criança responderem e interagir com 

ambiente. A aquisição de habilidades motoras finas e grossas ocorre no sentindo cefalocaudal 

e próximo distal (HOCKEMBERRY, 2011). 

Tudo no ser humano é construído através das influências sociais a que é submetido, 

sua forma de agir, falar, opiniões, valores tudo isso é construído por ele por meio do contato 

com os pais, familiares, professores, amigos, profissionais de saúde. Desse modo, seu 

desenvolvimento psicossocial é construído gradativamente com apoio e as interações com a 

família e a sua rede social de proteção lhe garantem sua sobrevivência em relação ao mundo. 

Em uma visão mais abrangente, o desenvolvimento infantil é um processo que se 

inicia na vida intrauterina e vai até o fim da vida, envolvendo vários aspectos, como 

crescimento físico, a maturação neurológica e a construção de habilidades relacionadas ao 

comportamento, às esferas cognitiva, social e afetiva do indivíduo (COLLET, OLIVEIRA e 

VIEIRA, 2010). 

 
Por ser multifacetado, o desenvolvimento infantil é um fenômeno complexo, tendo 

em vista que não consiste apenas na aquisição progressiva de habilidades motoras, 

cognitivas ou psicossociais, mas na maturação construída progressivamente, 

necessitando, para isso, que uma gama de fatores funcione de maneira harmônica. É 

um processo que apresenta um aspecto de multidimensionalidade, considerando que 

o estado de saúde e nutrição, assim como herança genética, o temperamento, a 

organização psíquica, a família e o contexto social, econômico, histórico e cultural 

estão envolvidos no seu condicionamento (MANCINI et al., 2004; RUELA e 

MOURA, 2007; GRANTHAM-MCGREGOR et al. 2007 apud 

COLLET, OLIVEIRA e VIEIRA, 2010, p.26).
1
 

 

 

A primeira condição para que a criança se desenvolva bem está relacionada ao afeto 

recebido de sua mãe ou outra pessoa que está encarregada de cuidar dela, visto que, a relação 

positiva da criança com sua família, construída sobre a base do amor, pode aumentar a sua 

competência social e disposição para explorar o mundo ativamente. Por outro lado, a falta de 

afeto e de amor nos primeiros anos de vida deixará marcas definitivas no seu 

desenvolvimento (MARTINS et. al, 2004; OPAS, 2005). 

 

                                                 

1
 MANCINI, M. C. et al.. Efeito moderador do risco social na relação entre o risco biológico e desempenho 

funcional infantil. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, Recife, v.4, n.1. 2004. 

RUELA, S. F.; MOURA, M. L. S. Um estudo do nicho do desenvolvimento de um grupo de crianças em uma 

comunidade rural. Psicologia em Estudo, Maringá, v.12, n.2. 2007. 

GRANTHAM-MCGREGOR, S. et al.. Developmental potential in the first 5 years for children in developing 

countries. Lancet, London, v. 369, n.6, 2007. 
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Portanto: 

 
(...) é importante chamar a atenção para a vigilância do desenvolvimento infantil, 

considerando que esta constituiu processo flexível e contínuo e é um procedimento 

que envolve todos os profissionais que atuam no cuidado da saúde da criança, pais e 

professores (HUTCHISON e NICOLL, 1988
2
 apud COLLET; 

OLIVEIRA; VIEIRA, 2010, p.26). 

 

 

Assim, para tentar minimizar o atraso no desenvolvimento das crianças com fatores 

de risco, torna-se necessária uma avaliação precoce para detecção do problema e, a partir daí 

propor um plano de tratamento. 

A incidência de crianças brasileiras com suspeitas de atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor (DNPM) na literatura varia entre 30 e 40%. Entre os fatores de risco, 

aponta-se: condições socioeconômicas precárias, baixa escolaridade materna, baixo peso ao 

nascer, prematuridade, desmame precoce e existência de três irmãos (PICON, MAROSTICA 

e BARROS, 2010). 

Considerando que a estimulação consiste em oferecer à criança situações, pessoas e 

objetos que tenham significado, despertando assim o desejo de agir ou reagir aos estímulos 

que lhe são oferecidos, orientações aos pais sobre métodos domiciliares de estimulação são 

fundamentais, pois o DPNM processa-se no dia-a-dia. Uma alternativa na estimulação do 

desenvolvimento comportamental e cognitivo é a realização de atividades lúdicas, visando à 

assimilação abstrata do comportamento ideal. Estímulo ambiental é essencial. Não estimular a 

criança significa não desenvolver suas potencialidades. A estimulação tardia talvez leve a 

resultados apenas parciais (PICON, MAROSTICA e BARROS, 2010). 

Nesse sentido, é imprescindível que os pais estejam preparados e saibam como 

estimular seus filhos e, também, que a criança seja acompanhada pelos profissionais de saúde 

para essa avaliação constante, pois a detecção precoce de crianças com fatores de risco no 

desenvolvimento neuropsicomotor pode permitir intervenções com grande impacto na saúde e 

no futuro das crianças (COLLET, OLIVEIRA e VIEIRA, 2010). 

Um procedimento fundamental nas ações de vigilância do desenvolvimento infantil é 

a avaliação do desenvolvimento, a qual deve ser feita utilizando procedimentos que sejam 

simples, válidos, padronizados e confiáveis, bem como apropriados para a população que está 

sendo atendida. O screening do desenvolvimento é utilizado para identificar crianças que 

                                                 

2
  HUTCHISON, T.; NICOLL, A. Developmental screening on surveillance. British journal of hospital 

medicine, London, v.39, n.1, 1988.  
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podem precisar de uma avaliação mais minuciosa (AMERICAN ACADEMY OF 

PEDIATRICS, 2001) 

A monitorização do crescimento e desenvolvimento infantil foi recomendada desde a 

década de 70, na Conferência de Alma-Ata, em 1978. No Brasil, em 1984, a criação do 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC) definiu cinco ações básicas de 

saúde com vistas à integralidade da assistência à saúde infantil, com enfoque sobre ações de 

promoção e prevenção. Entre essas ações, encontrava-se o acompanhamento do crescimento e 

do desenvolvimento infantil por meio da Caderneta de Saúde da Criança (CSC) elaborada e 

ampliada para abranger crianças com até dez anos de idade (BRASIL, 2005). 

 

2.3 HISTORIANDO A CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA PARA O 

MONITORAMENTO DA SAÚDE INFANTIL  

 

A Caderneta de Saúde da Criança é um instrumento de acompanhamento integral de 

saúde da criança (Figura 4), pautado na vigilância à saúde, e foi criado pelo Ministério da 

Saúde (MS) em 2005 com o objetivo de substituir o Cartão da Criança (CC), que previa 

apenas o monitoramento do crescimento e a imunização infantil (BRASIL, 2012). 

 

 

Figura 4 - Linha do tempo da Caderneta de Saúde da Criança. Construído pela autora, 2018. 

 

A CSC configura-se como um instrumento específico para o acompanhamento da 

saúde infantil e outros países como Reino Unido, Suécia, Grécia, Portugal, França, Canadá, 

Japão, Austrália, Nova Zelândia e alguns estados dos Estados Unidos da América (EUA) 

também utilizam instrumentos, com diferentes terminologias, para o registro das informações 

de saúde da criança (SILVA e GAIVA, 2015). 

No Brasil, este documento utilizado universalmente, ainda é o único meio de 

monitorização do crescimento e desenvolvimento da criança. Ao longo dos tempos, os 
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registros sobre a saúde infantil passaram por diversos formatos e apresentações, sendo que o 

Cartão da Criança (CC) foi o primeiro deles.  

 

2.3.1 O Cartão da Criança (CC) 

 

Com o intuito de melhorar as desfavoráveis condições de saúde da população infantil 

brasileira, o PAISC propôs o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento com o eixo 

integrador das ações de saúde para a vigilância à saúde infantil (BRASIL, 1984).  

Assim, o MS passou a distribuir o Cartão da Criança (CC) para o acompanhamento 

individual de crianças nas unidades de saúde até os cincos anos de idade, e para diagnóstico 

possível de desnutrição energético-proteica utilizando o peso como medida (BRASIL, 2002b).  

O CC utilizava o aumento mensal do peso como indicador fundamental do 

crescimento normal e sadio da criança, ou seja, uma curva de crescimento com pontos cortes e 

padrões de referências que permitiam aos profissionais de saúde e aos pais acompanharem o 

crescimento e o desenvolvimento (CD) das crianças (VIEIRA et al., 2005). 

Os pontos de corte das distintas curvas eram representados em percentis (percentil 

inferior a 10 e superior 90). Foram adotadas as curvas de peso/idade que correspondiam ao 

padrão do National Center of Health Statistics (NCHAS) de 1977/78, adotado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) como padrão internacional. Percentil 10 foi escolhido 

como ponto de corte em função da alta sensibilidade para o diagnóstico da desnutrição infantil 

(BRASIL, 2002b). 

Na década de 1990, o instrumento referido foi reformulado duas vezes, sendo na 

primeira, acrescentadas informações sobre o direito da criança, incentivo à amamentação, 

recomendações para estimulação do desenvolvimento infantil aos pais e prevenção de 

acidentes. No final da década de 90, o cartão foi novamente reformulado, devido à mudança 

do perfil epidemiológico das crianças brasileiras e queda de 20% no crescimento em crianças 

menores de 5 anos, assim sendo fundamental adicionar o percentil 3 como ponto limite para o 

corte de diagnóstico de desnutrição (BRASIL, 2002b). 

 

2.3.2 A Caderneta de Saúde da Criança (CSC) 

 

O Cartão da Criança foi revisado e transformado na Caderneta de Saúde da Criança 

com o objetivo de promover a vigilância à saúde integral da criança.  
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No ano de 2004, a Divisão de Saúde da Criança do Ministério da Saúde encomendou 

ao grupo de peritos em saúde infantil a confecção de instrumento mais completo que 

permitisse à mãe e ao serviço de saúde a obtenção de um conjunto de informações mais 

abrangentes da criança (LINHARES, 2012). 

Assim, o CC foi revisado e, por meio da Portaria do MS nº 1058/GM, de 4 de julho 

de 2005, passou a ser denominado Caderneta de Saúde da Criança (CSC). Além das 

informações anteriormente contempladas no Cartão da Criança, traz dados ampliados sobre as 

condições de saúde do recém-nascido, sobre a gravidez, o parto e o puerpério, orientações 

importantes sobre uma alimentação saudável, gráficos de perímetro cefálico por idade, espaço 

para anotações de peso e de estatura. Apresentam também dicas e orientações sobre a saúde 

auditiva, visual e bucal, prevenção de acidentes, o caminho esperado para o desenvolvimento 

global, espaço para anotações de intercorrências clínicas, tratamentos efetuados e da 

suplementação profilática de ferro e de vitamina A e o calendário básico de vacinação. 

Ressalta-se a ampliação da faixa etária para o acompanhamento das crianças, contemplando-

as até os 10 anos de idade (BRASIL, 2005). 

De acordo com o MS, cabe aos profissionais de saúde, no momento da consulta de 

acompanhamento da criança, realizar a mensuração das medidas antropométricas e registrá-

las na CSC e no prontuário; verificar o calendário de vacinação; acompanhar o 

desenvolvimento psicomotor, social e psíquico da criança; registrar intercorrências 

patológicas ou eventos de saúde; estimular o aleitamento materno exclusivo e orientar as mães 

sobre os cuidados básicos indispensáveis à saúde dos seus filhos (BRASIL, 2012). 

Neste contexto, para avaliar, de maneira sistemática, os processos de crescimento e 

desenvolvimento da criança, o Ministério da Saúde propõe o acompanhamento da saúde 

infantil com um calendário mínimo de consultas distribuídas da seguinte forma: no primeiro 

ano de vida, a criança deverá ser consultada sete vezes ao ano; no segundo ano, esta deverá 

ser atendida duas vezes por ano; a partir do terceiro ano de vida, ela deverá ser consultada 

uma vez por ano até completar dez anos de idade (BRASIL, 2012). 

A caderneta deve ser apropriada pelas famílias, garantindo o cuidado integral com a 

criança e os seus direitos como cidadã. Para que isso venha a se concretizar, é fundamental o 

preenchimento dos dados da caderneta pelos profissionais de saúde. É importante que todos 

aqueles que cuidam da população infantil, seja nas famílias, seja nas creches, nas pré-escolas 

e em outras instituições, observem as informações contidas nesse instrumento para o efetivo 

acompanhamento da saúde da criança, proporcionando um maior conhecimento do seu 
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histórico de saúde. Dessa forma, espera-se que essa ferramenta também possa intermediar os 

diálogos entre os familiares e os profissionais de saúde, entendendo que estes últimos têm um 

importante papel educativo. Caso o profissional identifique alguma situação na caderneta que 

necessite de intervenção ou encaminhamento adequado, não deve hesitar em realizá-lo o mais 

rápido possível (BRASIL, 2005). 

O MS não atribui a um profissional específico a responsabilidade no desempenho das 

atividades do CD. Na realidade brasileira, observa-se que toda a equipe de saúde está 

envolvida neste processo. Na Estratégia Saúde da Família (ESF) cabe aos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) levar ao serviço as crianças da sua microárea, devendo estar 

atentos àquelas consideradas de risco; os técnicos de enfermagem realizar a pré-consulta, 

registrando no prontuário e na CSC os dados de peso e estatura, além do perímetro cefálico 

(PC) em crianças menores de 2 anos; e o médico e o enfermeiro realizam a consulta de 

acompanhamento (SILVA e GAÍVA, 2016). 

No ano de 2007, em decorrência da alteração e adoção das novas curvas de 

crescimento da OMS, surge uma versão atualizada e com o nome modificado para “CSC - 

Passaporte da Cidadania” (ANDRADE, 2011), sendo incluídos aspectos sobre promoção da 

saúde e prevenção de agravos como acidentes e violência doméstica. Os gráficos de 

crescimento de crianças de 0 a 5 anos obedecem às normas da OMS de 2006, e os gráficos das 

crianças de 5 a 10 anos, as normas do NCHS (National Center for Health Statistics) de 1977 

os critérios de avaliação do crescimento são pautados em percentis (BRASIL, 2007). 

Foram acrescentados nessa versão gráficos de peso x idade e de altura x idade, 

informações sobre o registro civil de nascimento, direito dos pais e da criança, os primeiros 

dias de vida do recém-nascido e dicas mais detalhadas sobre o desenvolvimento, alimentação, 

amamentação e desmame, sendo incluídos aspectos sobre promoção da saúde e prevenção de 

agravos como acidentes e violência doméstica (GAÍVA e SILVA, 2014). 

Em 2009, novos dados foram acrescentados na caderneta como o guia básico para 

acompanhamento de crianças com diagnósticos de síndrome de Down e Autismo, tabelas do 

Índice de Massa Corporal (IMC) e cuidados com a pressão arterial infantil. Os gráficos de 

crescimento de crianças de 0 a 5 anos obedecem às normas da OMS (2006), e os gráficos das 

crianças de 5 a 10 anos, as normas da OMS (2007). Neste modelo os critérios de avaliação do 

crescimento são pautados em scores z (unidades de desvio-padrão do valor da mediana) 

(BRASIL, 2009b). 

Vale destacar que a CSC de 2005 e 2007 trazia implícito que dados da identificação e 

os dados do desenvolvimento da criança são itens que a família poderia preencher. Com a 
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reformulação da caderneta em 2009, ficou evidente a divisão do instrumento, sendo a primeira 

destinada à família e a segunda para uso dos profissionais, como anteriormente dito. No 

entanto, a parte designada à família agora pautada apenas em dicas, o espaço para o 

preenchimento dos marcos do desenvolvimento da criança foi retirado, permanecendo apenas 

informações sobre este aspecto (GAÍVA e SILVA, 2015). 

Nos dias de hoje, a CSC é o principal documento de registro de saúde infantil desde 

o nascimento até os 9 (nove) anos de idade para monitorar as ações de promoção de pleno 

potencial de crescimento e desenvolvimento da criança e prevenção dos agravos prevalentes 

na infância e deve ser utilizado pelos profissionais que atuam em diferentes espaços 

assistenciais de atenção a essa população (BRASIL, 2012). 

Neste contexto, configura-se que os registros sobre a saúde da criança passaram nas 

últimas décadas por diversos formatos e apresentações, desde o Cartão da Criança até a 

Caderneta de Saúde da Criança utilizada hoje: em formato de livreto, que além das marcações 

de vacinas, contém ilustrações, informações e orientações para famílias e para os profissionais 

de saúde que manuseiam este material. Esta caderneta apresenta-se em espécie de “cartilha de 

orientação para mães e pais”, pois mostra uma criança classificada e categorizada em etapas 

de crescimento e desenvolvimento e apresenta o que, em cada uma dessas etapas ela deve 

adquirir ou fazer (BRASIL, 2011a). 

Os diversos modelos de registros viabilizados pelo Ministério da Saúde podem ser 

lembrados pela imagem a seguir (Figura 5). 

 

 
Figura 5 - Diferentes impressos de registros do Ministério da Saúde sobre a saúde da criança. 
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2.3.3 A Nova Caderneta da Criança 

 

Em breve, a atual Caderneta de Saúde da Criança será substituída pela Caderneta da 

Criança (Figura 6), um documento intersetorial que permitirá uma atenção integral à criança 

não só pelos profissionais de Saúde, mas também pelos da Educação e Assistência Social, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

 
Figura 6 - Imagem da Nova Caderneta.  

 

O Ministro da Saúde torna pública, nos termos do artigo 34, inciso II, c/c 59 do 

Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002, minuta de Portaria que aprova, na forma do 

Anexo, o texto da nova “Caderneta da Criança – Passaporte da Cidadania”, contendo agora 

108 páginas. 

 

A CADERNETA DA CRIANÇA: PASSAPORTE DA CIDADANIA é um 

documento importante e único no qual devem ficar registradas todas as informações 

sobre o atendimento à criança nos serviços de saúde, de educação e de assistência 

social para o acompanhamento desde o momento do seu nascimento até os 9 anos de 

idade. Ao registrarem as informações na CADERNETA DA CRIANÇA, os 

profissionais compartilham esses dados com a família e facilitam a integração das 

ações sociais. Esta caderneta traz orientações sobre os cuidados com a criança e com 

o ambiente para que ela cresça e se desenvolva de forma saudável, além de 

informações sobre os direitos e deveres das crianças e dos pais, aleitamento materno, 

alimentação complementar saudável, vacinas, saúde bucal, marcos do 

desenvolvimento, consumo, e informa sobre o acesso aos equipamentos e programas 

sociais e de educação.  Para cuidar da criança, educar e promover sua saúde e seu 

desenvolvimento integral,né importante a parceria entre os pais, a comunidade e os 

profissionais de saúde, de assistência social e de educação (BRASIL, 2016 p. 4). 

 



55 

 

 

 



56 

3 METODOLOGIA 

   

3.1 NATUREZA E ABORDAGEM DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo de caráter exploratório com abordagem qualitativa. 

Este tipo de pesquisa tem o propósito de explorar aspectos de uma situação com o objetivo de 

descrever amplamente determinado fenômeno com o acúmulo de informações detalhadas 

(MARCONI e LAKATOS, 2017). A abordagem qualitativa foi pertinente para compreender o 

significado dos profissionais sobre a CSC, tendo em vista que aspectos das relações, crenças, 

percepções e opiniões, são produtos das interpretações que os seres humanos fazem a respeito 

de como vivem, expressam sentimentos, pensam, constroem seus artefatos e a si mesmos 

(MINAYO, 2014).  

As análises qualitativas, assim, conseguem investigar situações vividas no dia-a-dia 

influenciadas pelas emoções e sentimentos e que conseguem ser mensuradas. Como afirma 

Minayo, Deslandes e Gomes (2014, p.20). 

 
A pesquisa qualitativa trabalha com universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes e esse conjunto de fenômenos 

humanos é entendido como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue 

não só por agir, mas também por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações 

dentro e a partir da realidade vivida e compartilhada com seus semelhantes. 

 

 

Para este estudo o tipo de pesquisa que mais se adequou, foi a descritiva exploratória. 

A pesquisa descritiva possui como objetivo a descrição das características de uma população, 

fenômeno, ou de uma experiência, ou situação, ou processo minuciosamente (GIL, 2010). 

Já o caráter exploratório da pesquisa é definido por Gil (2010), como aquele que visa 

formular problemas ou hipóteses pesquisáveis, com a finalidade de desenvolver, modificar e 

esclarecer os conceitos para que estes possam ser estudados e até mesmo abordados em 

estudos posteriores. 

Esse tipo de método, além de permitir desvelar processos sociais ainda pouco 

conhecidos referentes a grupos particulares, propicia a construção de novas abordagens, 

revisão e criação de novos conceitos e categorias durante a investigação. Desse modo, a sua 

utilização é capaz de responder aos objetivos propostos neste estudo (MINAYO, 2014). 

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 
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Este estudo foi desenvolvido na rede de saúde do município de Duque de Caxias.  

O município de Duque de Caxias está situado no estado do Rio de Janeiro, integrante 

da Região Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, localizado na baixada fluminense. 

Limita-se ao norte com Petrópolis e Miguel Pereira; ao leste coma Baía de Guanabara e 

Magé; ao Sul com a cidade do Rio de Janeiro e, a oeste, com São João de Meriti, Belford 

Roxo e Nova Iguaçu.  

Considerado o terceiro município mais populoso do estado, possui população 

estimada 890,997 habitantes (2017), população último Censo 855.048 habitantes (2010), uma 

área de 467.620 km2 (2016), a economia PIB per capita de R$ 39.779,40 (2015), tem trabalho 

e rendimento salário médio mensal dos trabalhadores formais de 2,9 salários mínimos (2015), 

a taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 96.1 em 2010. Isso posicionava o 

município na posição 85 de 92 dentre as cidades do estado e na posição 4.499 de 5.570 dentre 

as cidades do Brasil e a taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 14.13 para 1.000 

nascidos vivos (BRASIL, 2016). 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município de Duque de Caxias é 

constituído de 2 distritos: Duque de Caxias e Imbariê. 

Pela Lei n.º 2.157, de 28-05-1954, são criados os distritos de Campos Elyseos e 

Xerém ambos desmembrados do distrito de Imbariê e anexado ao município de Duque de 

Caxias. Em divisão territorial datada de I-VII-1960, o município é constituído de 4 distritos: 

Duque de Caxias, Campos Elyseos, Imbariê e Xerém.  

O Sistema de Saúde de Duque de Caxias é composto: dois hospitais, o Hospital 

Municipal Dr. Moacyr do Carmo, atendimento geral, com emergência e maternidade, e o 

Hospital Infantil Ismélia da Silveira (HIIS). Possui também as Unidades Pré- hospitalares 

(UPHs) que prestam atendimentos de emergência e ambulatorial, onde o atendimento de 

emergência funciona 24 horas, Unidade de Pronto Atendimento (UPA - Adulto e Pediátrica) e 

as Unidades Básicas de Saúde, distribuídas no modo Estratégia Saúde da Família (ESF) e no 

modelo tradicional (Centro Municipal de Saúde/CMS) que conforma a rede de atenção à 

saúde. Também faz parte da rede os Núcleos de Apoio as Equipes de Saúde da Família 

(NASF), e a Policlínica de Duque de Caxias. 

O município também dispõe de parceria com o governo estadual, do Hospital 

Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna destinado aos serviços de urgência e 

emergência e ambulatório. O município conta ainda com serviços de apoio (Serviços de 

Atendimento Móvel de Urgência). 
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Para este estudo foram utilizado o Centro Municipal de Saúde e a Unidade Hospitalar 

Pediátrica (Hospital Infantil Ismélia da Silveira/ HIIS). Estes campos foram escolhidos por 

considerar, que todas as unidades de saúde em qualquer nível de complexidade, que fazem 

atendimento à criança, devam se responsabilizar pela verificação e o preenchimento da CSC, 

é particularmente nos serviços de atenção primária e secundária a saúde onde o adequado 

manejo da CSC constitui-se permanente desafio, por permitir conceder informações 

relevantes sobre a saúde da criança. Esta escolha também se deu pela aproximação da 

pesquisadora com estes locais durante suas atividades laborais de ensino, acompanhando 

acadêmicos de enfermagem há mais de uma década como descrito anteriormente.  

 

3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Os participantes deste estudo foram 24 profissionais de saúde que prestam 

atendimento à criança em consultas de puericultura e ou de pediatria em seu cotidiano de 

trabalho nas unidades de saúde elencadas para o estudo.  Vale ressaltar que o MS não atribui a 

um profissional específico a responsabilidade no desempenho das atividades do 

acompanhamento do CD (BRASIL, 2005).  

Os critérios de inclusão foram profissionais de saúde distribuídos entre as seguintes 

categorias (médicos, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas) que 

atuavam no cuidado à criança, para que pudessem descrever a utilização da CSC em suas 

práticas de cuidado. Aquele profissional que trabalhava em ambas as unidades selecionadas 

foram entrevistados em apenas uma unidade. Os critérios de exclusão foram: o profissional 

que não estava presente durante o desenvolvimento do trabalho de campo por motivo de férias 

ou licença médica.  

 

3.4 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

3.4.1 Entrevista Semiestruturada 

         

Os dados foram coletados nas unidades de trabalho de cada profissional, em julho de 

2018, por um roteiro de entrevista semiestruturada que permitiu ao entrevistado a 

possibilidade de discorrer o tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo 

pesquisador, com tempo médio de 20 minutos de duração. Assim possibilitou os profissionais 

de saúde se posicionar de uma forma particular sobre a utilização da CSC para o 
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acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança com vistas ao cuidado 

integral à saúde infantil. O roteiro contém duas partes: a primeira com dados de caracterização 

dos participantes da pesquisa, a segunda orientada pela seguinte questão norteadora: conte 

como você utiliza a CSC no atendimento à criança para o cuidado integral à saúde infantil? 

Fale, a parte mais utilizada, sobre a importância da caderneta, sobre os fatores que interferem 

ou não na utilização desta caderneta (as facilidades ou dificuldades) (Apêndice 1).   

Deste modo, a questão da entrevista fez parte do delineamento do objeto, de maneira 

que todos os tópicos em conjunto se encaminharam para dar-lhe forma e conteúdo e 

contribuíram para enfatizar as relevâncias previstas no projeto (ponto de vista do 

investigador) e a dos informantes (ponto de vista dos entrevistados) (MINAYO, 2014). 

 

3.4.2 Aproximação com os Participantes  

 

No primeiro momento foi feito contato com a Coordenadora Geral e Enfermagem do 

Departamento de Atenção à Saúde (DAS) da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de 

Caxias (SMSDC) a fim de apresentar os objetivos, a metodologia, a operacionalização do 

estudo e solicitar autorização para realização da coleta de dados, através de entrevista, e 

obtenção de assinatura da Carta de Anuência da Instituição coparticipante. Após esse contato 

o projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil a fim de obter aprovação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP). Após aprovação, foi realizado contato com os diretores técnicos do 

Centro Municipal de Saúde e da Unidade Hospitalar Pediátrica (HIIS), onde as crianças 

recebiam atendimento, para apresentar os objetivos, a metodologia, a operacionalização do 

estudo, então foi solicitada autorização para aproximação com os profissionais de saúde que 

prestavam atendimento às crianças, a fim de convidá-los a participarem da pesquisa. A seguir, 

os profissionais de saúde foram contatados em seus locais de atendimento, quando, então 

foram realizadas as entrevistas em local apropriado, longe de ruídos e interferências.  

 

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

As entrevistas foram transcritas na íntegra e, em seguida, os textos foram revisados 

em relação à ortografia, sem que a essência fosse modificada. Após isso, as informações 

foram submetidas a tratamento e análise, por meio da técnica de análise de conteúdo, 

modalidade temática, respeitando-se as etapas de pré-análise, exploração do material, 
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tratamento dos dados, inferência e interpretação. A pré-análise consistiu na seleção de 

documentos a serem analisados e a retomada aos objetivos da pesquisa, esta foi decomposta 

em: leitura flutuante, por meio do contato exaustivo com o material utilizado e a constituição 

do corpus e reformulação dos objetivos. A segunda etapa, exploração do material, foi 

realizada a demarcação de unidades temáticas por meio de recortes no texto, ou seja, a 

redução do texto às palavras e expressões significativas. A terceira etapa foi realizada a 

agregação dos dados, escolhendo as categorias responsáveis pela especificidade do tema. 

Concluídas essas etapas foram realizadas inferências e interpretações dos dados, 

correlacionando-os com os objetivos do estudo. Neste momento os dados foram interpretados 

através do quadro teórico e expressa as conclusões (MINAYO, DESLANDES e GOMES, 

2016). 

Na apresentação dos resultados, os excertos dos relatos foram editados, retirando-se 

ou acrescentando-se termos (entre colchetes) que facilitassem o entendimento pelo leitor sem, 

no entanto, alterar o conteúdo. 

Para operacionalização do processo de análise, após a transcrição das entrevistas, as 

falas dos profissionais de saúde foram classificadas manualmente, a partir de cores em que, 

aquelas com o mesmo sentido, foram coloridas da mesma cor. 

A utilização da codificação colorimétrica evidenciou os temas relacionados à 

utilização da CSC para o cuidado integral à saúde infantil, aspecto que facilitou o 

agrupamento e a localização em cada trecho de entrevista. 

 

3.6 CRITÉRIOS PARA ENCERRAMENTO DO TRABALHO DE CAMPO 

 

Por se trata de uma pesquisa qualitativa, o número de participantes foi definido 

durante o processo de transcrição e análise dos dados, enquanto surgiram dados que poderiam 

levar a novas perspectivas, as entrevistas continuaram.  Para critério de encerramento do 

trabalho de campo, utilizou-se a saturação teórica dos dados que correspondeu ao momento de 

recorrências dos padrões de respostas. 

O critério de saturação é um processo de validação utilizada em pesquisas onde é 

inviável ou desnecessário o tratamento probabilístico da amostra. A forma de utilização mais 

comum do critério de saturação refere-se à aplicação de entrevistas semiestruturadas de forma 

sequencial, com respostas em aberto. O pesquisador identifica os tipos de resposta e anota as 

repetições (THIRY-CHERQUES, 2009). 
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Assim, na 24ª entrevista nenhuma nova informação ou nenhum novo tema foi 

registrado, quando foi identifico o ponto de saturação.  

  

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo está de acordo com as normas estabelecidas pela Resolução de 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013), o pesquisador responsável preencheu o 

cadastro na Plataforma Brasil e submeteu, em seguida, o projeto ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do HUAP/UFF.   Com parecer aprovado número 2.707.851 (Anexo 1).  

A todos os participantes da pesquisa foi apresentado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), com posterior solicitação da assinatura, o qual contém o título do 

estudo, seus objetivos, informações sobre riscos e benefícios e os procedimentos a serem 

executados. Assim, todos foram previamente orientados quanto ao estudo, sendo resguardada 

a identidade dos informantes durante todo o desenvolvimento da pesquisa, como também no 

texto final e nos documentos científicos produzidos para que acenassem com sua anuência a 

participação nesta investigação, bem como desistissem a qualquer momento. Os participantes 

foram identificados pela letra PM (referente ao Profissional Médico), PE (referente ao 

Profissional Enfermeiro), PN (referente ao profissional Nutricionista), PFI (referente ao 

profissional Fisioterapeuta), PFO (referente ao profissional Fonoaudiólogo), seguida do 

número arábico (1, 2, 3,...) de ordem da entrevista (Apêndice 2). 

Na via deste termo constou o telefone/ e-mail dos pesquisadores responsáveis, 

podendo ser retirado dúvidas sobre a pesquisa e a participação do entrevistado a qualquer 

momento. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Os participantes foram 24 profissionais que compuseram o corpus deste estudo, 

conforme definido nos critérios de inclusão sendo que, da atenção primária (Centro Municipal 

de Saúde) participaram Enfermeiros, Nutricionistas e Médicos em um total de 6, e da Unidade 

Hospitalar Pediátrica (Hospital Infantil Ismélia da Silveira), participaram Médicos, 

Nutricionistas, Fisioterapeutas e Fonoaudiólogos em um total de 18 ou seja, todos foram 

profissionais que atuavam no cuidado direto à criança.  

Destaca-se em relação à faixa etária (Figura 7), que a maioria dos participantes 

apresentou idade entre 36 a 55 anos (75,0%) denotando que são adultos jovens e de meia 

idade. Quanto a variável sexo (Figura 8), predominou o feminino 21(87,5%). 

 

 
Figura 7 – Gráfico da faixa etária dos participantes.  

Fonte: construído pela autora, 2018. 

           

 
Figura 8 - Gráfico dos participantes segundo o sexo.  

Fonte: construído pela autora, 2018. 
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Estes resultados corroboram com o estudo de Costa et al. (2013) que mostrou o perfil 

dos profissionais atuantes na atenção básica de saúde como sendo em sua maioria mulheres, 

principalmente na área da enfermagem e com idades de 23 a 55 anos de idade.  

No aspecto referente ao tempo de formação profissional na graduação (Figura 9), 

este é variável entre 3 anos e 40 anos, predominando aqueles com de mais de 20 anos. Com 

estes dados, pode-se inferir que o tempo de formação pode influenciar na utilização ou não da 

CSC, já que a esta foi instituída há 13 anos pelo MS, com intuito de promover a vigilância à 

saúde integral da criança (BRASIL, 2005).  

 
Figura 9 – Gráfico do tempo de formação dos participantes.   

Fonte: construído pela autora, 2018. 

 

Quanto à formação em cursos de Pós-Graduação Lato sensu e Stricto sensu (Figura 

10), a maioria 20 (58,3%) possui especialização em diversas áreas. Entretanto, somente 8 

(37,5%) refere-se a especialização na área de pediatria, neonatologia e materno-infantil. Fato 

este que pode influenciar na utilização da CSC para o cuidado integral à saúde da criança.  

 
Figura 10 – Gráfico da especialização dos participantes.  

Fonte: construído pela autora, 2018. 
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Os resultados do estudo de George (2017) corroboram com estes achados ao 

mostrarem que embora os participantes tivessem formação que se aproximavam com à 

temática, Saúde da Família e o desafio do cuidado à criança, eles não possuíam formação 

específica nesta área. 

O estudo de Sales, Silva e Pinto (2014) mencionou que realizar uma pós- graduação 

lato sensu indica uma maior preocupação em se capacitar e atualizar seus conhecimentos.  

Ainda, o estudo de Reichert et al. (2012) mostrou que no que se refere à formação 

específica para o cuidado à saúde da criança existe déficit de conhecimento e falta de preparo 

dos profissionais no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, 

prejudicando a qualidade da assistência prestada a criança, considerado eixo norteador para a 

atenção integral à saúde infantil.  

Nos gráficos a seguir, relaciona-se o tempo de formação com a atuação dos 

participantes com a clientela pediátrica. Quanto aos enfermeiros, dos 13 participantes, quatro 

tem o tempo de formação e tempo de atuação entre um a dois anos de diferença (Figura 11). 

  

 
Figura 11 – Gráfico do tempo de formação e tempo de atuação dos enfermeiros.  

Fonte: construído pela autora, 2018. 

 

    Já o tempo de formação com o tempo de atuação dos médicos com a clientela 

pediátrica, dos quatro participantes, a maioria (3) trabalha desde a sua formação (Figura 12). 

Dos quatro nutricionistas participantes, duas têm o tempo de formação e tempo de atuação 

entre quatro e seis anos (Figura 13). Quanto aos fisioterapeutas, os dois participantes têm o 

tempo de formação e de atuação bem próximos, entre zero e um ano (Figura 14).    
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Figura 12 - Gráfico do tempo de formação e tempo de atuação dos médicos. 

Fonte: construído pela autora, 2018. 

       

 
Figura 13 - Gráfico do tempo de formação e tempo de atuação dos nutricionistas. 

Fonte: construído pela autora, 2018. 

 

 
Figura 14 - Gráfico do tempo de formação e tempo de atuação dos fisioterapeutas.  

Fonte: construído pela autora, 2018. 

 



66 

Quanto de atuação da fonoaudióloga, esta participante trabalha há 8 anos, sendo que 

há seis anos, com a clientela pediátrica (Figura 15). 

 

 
Figura 15 - Gráfico do tempo de formação e tempo de atuação da fonoaudióloga. 

Fonte: construído pela autora, 2018. 

 

Esses são dados importantes, pois mostram que dos 24 participantes, 11 tem o tempo 

de atuação com a clientela infantil igual ou próximo ao tempo de formação. 

Neste aspecto o MS aponta que no cuidado à saúde da criança, os profissionais 

devem ter experiência e conhecimentos técnico-científicos para prestar o cuidado integral à 

saúde infantil conforme preconizado pela PNAISC (BRASIL, 2018).     

Esses dados indicam que os profissionais possuem além da experiência, o 

conhecimento específico para melhor atender a criança, levando em consideração a sua 

singularidade. Entretanto, não é possível afirmar, pois os conteúdos programáticos dos 

currículos dos cursos dos participantes não foram explorados neste estudo.   
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS CATEGORIAS  

 

Apreender o cotidiano dos profissionais de saúde para o cuidado integral à saúde da 

criança foi essencial para o entendimento sobre a utilização da CSC no acompanhamento e 

vigilância da saúde infantil. 

Todos os discursos presentes nas entrevistas foram transcritos e lidos 

minuciosamente, e após a análise do material produzido, definiu-se três categorias: A 

utilização da Caderneta de Saúde da Criança para o acompanhamento da vigilância infantil; 

Fatores que interferem na utilização ou não da caderneta pelos profissionais de saúde na 

perspectiva do cuidado integral à saúde infantil com duas subcategorias: fatores facilitadores 

para utilização da CSC pelos profissionais pelos profissionais e Dificuldades enfrentadas 

pelos profissionais; A importância da utilização da Caderneta de Saúde da Criança para o 

cuidado integral na perspectiva do profissional; 

 

5.1 A UTILIZAÇÃO DA CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA PARA O 

ACOMPANHAMENTO DA VIGILÂNCIA INFANTIL 

 

Esta categoria expressa como os profissionais de saúde utilizam a Caderneta de 

Saúde da Criança. A maioria dos entrevistados, tanto no centro de saúde quanto do hospital, 

relataram utilizar mais a parte que se refere ao teste do pezinho, os dados de identificação, o 

apgar, as informações sobre o parto, de vacinas, o gráfico de peso, altura, PC e IMC, para 

marcar retorno, como mostram as falas a seguir:  

 
Parte inicial mesmo, a gente bate muito nessa tecla, sobre o teste do pezinho,  essa 

primeira parte da própria identificação, se está com os dados corretos, a gente utiliza 

também para marcar puericultura, marcar retorno e a parte da vacina (PE4- CMS). 

 

Utilizo os gráficos, peso, altura, PC e IMC, sempre preencho direitinho na página, 

para mãe e o responsável ter as informações e também oriento sobre as vacinas para 

os pais ter em mente que eles são os responsáveis pela saúde dos seus filhos. Sempre 

confirmo em todas as consultas e copio para o prontuário (PM1- CMS). 

 

Para questão da vacinação, para aprazamento, marcar as vacinas, marcar retorno e as 

orientações, eu também utilizo aquela parte que tem aqueles dados referentes ao 

nascimento do bebê (PE6- CMS). 

 
Eu gosto muito da relação do peso, vou aos dados iniciais, na relação percentil, 

ganho de peso e lá no final que é a situação vacinal porque a gente tem muitos 

problemas aqui, o perfil de crianças que eu atendo aqui em Caxias, são crianças na 

sua maioria com déficit no crescimento, são crianças desnutridas, acometidas por 

alergias alimentares, gastroenterites, então eles vêm muito desnutridos, com perda 

de peso muito importantes. Também me atento lá no início, quanto aos dados dessa 
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criança, da forma que ela nasceu, se foi parto normal, cesariana, o apgar, o peso, se 

foi a termo ou pré- termo e também foco na situação vacinal, então são três partes 

que me chamam mais atenção (PE7- HIIS). 

 

Eu utilizo a caderneta para os dados do parto. Os primeiros exames, teste do 

coraçãozinho, olhinho, lingüinha, e pezinho, os dados antropométricos do 

nascimento da criança e para vacinas e acompanhar também os marcos de 

desenvolvimento, geralmente eu ensino as mães a acompanhar nas páginas de idade 

o que cada criança já alcançou, o que não alcançou, até que idade essa criança tem 

para alcançar (PM9-HIIS).  

 

 

Em algumas falas, foi possível perceber sua utilização direcionada apenas para obter 

a informação referente a calendário vacinal da criança e dados antropométricos: 

 

Eu utilizo mais os gráficos e as vacinas (PM1-CMS). 

 

Uso mais a parte da vacina e da antropometria (PE2-HIIS). 

 

A de vacina, claro! O calendário vacinal (PE6- CMS). 

 

Vacinas, abro a caderneta, se tiver atrasada, pergunto aos pais porque, aí 

normalmente eles explicam que o pediatra orientou que não fizesse enquanto a 

criança não estivesse estabilizada (PE10-HIIS).  

 

A caderneta da criança, a gente sempre pede [na internação pediátrica], na anamnese 

sempre é orientado a pedir e muitas vezes têm vacinação atrasada. Até na 

emergência, uma criança em tratamento emergencial elas [as mães] às vezes trazem 

e a gente acaba vendo o que está faltando e orienta essas mães, principalmente sobre 

a vacina DTP em crianças traumatizadas, com corte que precisa fazer sutura e uma 

mordedura animal (PM22-HIIS).  

 

 

A CSC foi criada como estratégia política para a redução da morbidade e mortalidade 

infantil apresentando-se como instrumento essencial de vigilância e sustentada por estímulo 

do pleno crescimento e desenvolvimento da criança, em especial do “Desenvolvimento na 

Primeira Infância (DPI)”, pela Atenção Básica (BRASIL, 2018).   

A caderneta configura-se como um instrumento muito importante de vigilância 

infantil, especialmente por pertencer à criança e sua família e com ela percorrer diversos 

serviços e níveis de atenção à saúde (ANDRADE, REZENDE e MADEIRA, 2014).  

Apesar da relevância da utilização da caderneta no acompanhamento das vacinas, 

realizadas para detectar precocemente possíveis atrasos no calendário, a pouca valorização 

dos registros nas cadernetas, de dados antropométricos, gráficos de crescimento e 

desenvolvimento, e informações referentes à intercorrências fragiliza a assistência, 

comprometendo a evolução do atendimento com vistas a vigilância infantil.    
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As falas abaixo evidenciaram que apesar do entendimento da utilização da caderneta 

como instrumento que contém informações de vacinação, peso, comprimento e orientações, 

este apenas é utilizado como um todo no atendimento ambulatorial, não sendo valorizado 

pelos profissionais na área hospitalar o que compromete o acompanhamento da criança para o 

cuidado integral à saúde infantil. 

 
Aqui no hospital X eu faço atendimento ambulatorial, então eu utilizo a caderneta 

como um todo, peso, comprimento, orientações e vacinação. Uma criança com 

vacinação completa, é uma criança bem acompanhada, uma criança com cartão todo 

atrasado é uma criança que precisa de muito cuidado (PM22-HIIS). 

 

Quando eu era da puericultura, eu utilizava, mas hoje em dia, não uso, tem mãe que 

vem e nem traz a caderneta. Numa consulta de ambulatório elas levam, mas numa 

consulta de urgência dificilmente estão portando a caderneta e não vejo essa 

valorização pelos outros profissionais (PE3-HIIS). 

 

 

A Caderneta de Saúde da Criança é uma prerrogativa da criança, e a utilização 

inadequada desse instrumento pode ser entendida como desrespeito ao que lhe é de direito 

(ABUD e GAÍVA, 2015).  

A ausência e incompletude dos dados criam-se uma dificuldade em realizar cuidados 

para saúde da criança, uma vez que faltam parâmetros de sua evolução. Esse fato pode 

comprometer a qualidade da assistência à criança e o alcance dos objetivos do 

acompanhamento de seu crescimento e desenvolvimento (ANDRADE, REZENDE e 

MADEIRA, 2014). 

Entende-se que a CSC tem espaços para o registro das informações da atenção à 

saúde da criança da gestação aos nove anos, intercorrências, tratamentos e gráficos para 

assinalar a variação com a idade de peso, altura, perímetro cefálico (PC) e índice de massa 

corporal (IMC) (BRASIL, 2012). Mostra-se que, apesar da importância desta caderneta para a 

vigilância da saúde da criança, a mesma não tem sido utilizada como preconizada, o que pode 

resultar em descontinuidade no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil 

(MOREIRA e GAÍVA, 2013) 

Contudo, o depoimento a seguir revelou que o registro de procedimentos realizados 

durante a internação da criança na caderneta favorece o cuidado integral por ser o documento 

onde são registrados os dados e eventos mais significativos para a saúde infantil 

especialmente por pertencer à criança e à família e com elas transitar pelos diferentes serviços 

e níveis de atenção demandados no exercício do cuidado integral à saúde. 
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Também, coloco uma observação quando anoto o peso da criança, que foi no 

período da internação dela aqui no hospital infantil e se tiver algum procedimento 

importante que essa criança passou, por exemplo, um dreno de tórax, eu passo 

também essa anotação na caderneta (PE7-HIIS). 

 

 

Assim, em cada contato entre a criança e os profissionais dos serviços de saúde deve 

ser verificado seu crescimento e informações e registros desde o nascimento da criança são 

importantes para identificação de situações que podem interferir em seu crescimento e 

desenvolvimento, tanto no prontuário clínico como no relatório de alta hospitalar e na 

Caderneta de Saúde da Criança (BRASIL, 2018).    

Considerando que a CSC pertence à família e todos os cenários de atenção à saúde 

devam ser responsáveis pela verificação e preenchimento, um entrevistado apesar de apontar a 

utilização desta quando a criança está hospitalizada, ressaltou não ser uma prática comum. 

  

Eu aqui [no hospital] pouco utilizo a caderneta, mas quando eu peço para a mãe, eu 

verifico a parte das vacinas, vejo se os gráficos estão preenchidos, pergunto se ela 

tem alguma dúvida sobre as informações contidas ali dentro e explico a importância 

de manter a vacinação atualizada (PE10-HIIS). 

 

 

A caderneta é um instrumento de comunicação, educação, vigilância e promoção da 

saúde, e a família deve ser participante e corresponsável em sua utilização no processo de 

acompanhamento da saúde de seus filhos. Este documento ainda é o único meio de 

monitorização do crescimento e desenvolvimento (SILVA, GAÍVA e MELLO, 2014). 

Assim, a utilização adequada da CSC consiste em registrar corretamente as 

informações e esclarecer as famílias sobre as anotações e conteúdo da mesma, possibilitando 

inclusive a valorização e a apropriação da CSC pela família (SALLES e TORIYAMA, 2017).     

Ainda neste contexto, três depoentes afirmaram utilizar a caderneta no atendimento 

ambulatorial, entretanto não utiliza na rotina de atendimento a criança hospitalizada:  

 
Aqui no hospital a gente não utiliza a caderneta da criança, no nosso atendimento. 

Sempre utilizava quando eu trabalhava no ambulatório, a gente fazia o 

acompanhamento do percentil de peso para a idade e a gente sempre fazia o 

preenchimento nesse sentido, do peso e acompanhar o percentil de peso para idade 
(PN-HIIS 12). 

 
Bom, quando eu utilizava, em termos de preenchimento, era quando eu trabalhava 

ambulatorialmente, na época eu utilizava para avaliação das vacinas, do 

desenvolvimento físico, nutricional, e avaliação psicomotora, mas não era anotado 

(PM-HIIS 17). 
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Bom, aqui na verdade, a gente não utiliza, só quando a criança vem pela UPA, pela 

emergência e aí pega alguns dados, pouquíssimo [...]. Realmente a gente está 

cometendo um grave erro em não inserir isso na nossa rotina de cuidados dentro 

desse hospital, porque a partir daí vai se esclarecer, várias questões da doença que a 

criança está desenvolvendo no momento (PE-HIIS 13). 

 

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil é atualmente a 

principal linha de cuidado e eixo referencial para cuidado integral à saúde da criança, proposta 

pelas políticas públicas de saúde brasileira, sob os aspectos biológico, afetivo, psíquico e 

social (BRASIL, 2015). Entende-se que a utilização da CSC pelos profissionais de saúde para 

o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil propicia ações de promoção da 

saúde, de hábitos de vida saudáveis, vacinação, prevenção de problemas e agravos à saúde e 

cuidados em tempo oportuno, que caracteriza a integralidade do cuidado à criança.  

Os achados deste estudo corroboram com os resultados do estudo de Amorim et al. 

(2018a), independentemente do tipo de serviço usado pelos pais para acompanhamento dos 

seus filhos, o não preenchimento da CSC pode comprometer o monitoramento e a promoção 

de saúde infantil.  O estudo de Silva e Gaíva (2016) mostrou que a utilização da CSC em 

nosso meio é preocupante, já que ausência ou incompletude dos dados neste instrumento tem 

sido comum e compromete o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento para a 

vigilância integral à saúde infantil.    

Portanto, apesar da importância desta caderneta para a vigilância da saúde infantil, a 

mesma não tem sido utilizada como preconizada, o que pode resultar em descontinuidade no 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil (MOREIRA e GAÍVA, 2013).  

 

5.2 FATORES QUE INTERFEREM NA UTILIZAÇÃO OU NÃO DA CADERNETA 

PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA PERSPECTIVA DO CUIDADO INTEGRAL À 

SAÚDE INFANTIL. 

 

Esta categoria é constituída por duas subcategorias: fatores facilitadores para 

utilização da CSC pelos profissionais pelos profissionais e dificuldades enfrentadas pelos 

profissionais 

O acompanhamento do Crescimento e do Desenvolvimento (CD) da criança inicia-se 

na maternidade e tem sua continuidade de cuidado na Atenção Básica à Saúde (ABS), 

mediante consultas de rotina, conforme calendário de puericultura previsto na Caderneta de 

Saúde da Criança, pressupondo ações de promoção, de proteção, de detecção precoce, de 

atendimento e de reabilitação de alterações que possam repercutir em sua vida futura 
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(BRASIL, 2018). Desde 2005, a Portaria GM/MS n.º 1.058 prevê a disponibilização desta 

caderneta, a todas as crianças nascidas nas maternidades (públicas e privadas) do país 

(BRASIL, 2005). Trata-se de ferramenta estratégica para servir de fio condutor da atenção 

integral à criança preconizada pela PNAISC e considerado instrumento insubstituível de 

registro e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (CD) e de orientações para 

esta atenção integral até a criança completar 9 anos de vida, e a partir dos 10 anos a caderneta 

é substituída pela do adolescente (BRASIL, 2018). 

A elaboração da CSC para assistência à saúde infantil trouxe mudanças operacionais, 

na concepção, no conteúdo e na forma do instrumento. Sendo assim, os profissionais e a 

família passaram a contar com um conjunto de dados e informações em um único 

instrumento, nos contornos da vigilância, prevenção e promoção da saúde, muitos, até então, 

pouco discutidos e trabalhados nos espaços de produção dos cuidados primários à saúde da 

criança (ANDRADE, REZENDE e MADEIRA, 2014). 

O acompanhamento da saúde da criança é fundamental na detecção precoce de riscos 

no desenvolvimento infantil, através dessa supervisão conseguimos identificar os déficits que 

a criança pode apresentar no crescimento e desenvolvimento e, dessa forma, e possível 

intervir precocemente, minimizando os efeitos adversos. Essa identificação prévia de 

possíveis problemas durante a infância é imprescindível para uma reabilitação mais efetiva 

(LIMA et al., 2016). 

 

5.2.1 Fatores facilitadores para utilização da CSC pelos profissionais  

 

Os profissionais ao serem questionados sobre fatores que facilitam a utilização da 

CSC para o cuidado integral da criança relataram a continuidade no atendimento e o 

seguimento, facilidade de acompanhar o crescimento e desenvolvimento, nas orientações, tem 

todo o histórico da criança, e contém todas as informações concentradas.      

 
Bom, é isso que estou dizendo, ela é de fácil utilização, acho que só não utiliza 

quem não quer, pois ela permite essa continuidade no atendimento (PE4-CMS). 

 
Acho que tem toda uma questão de seguimento, justamente você ter o 

acompanhamento daquela criança (PE6-CMS). 

 
Facilidade de acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança facilita nas 

orientações, estão muito bem distribuídas às orientações ali contidas, então iria 

ajudar muito a gente (PE13-HIIS). 
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A facilidade é porque tem todo histórico, não precisa você ficar procurando em 

prontuário, muitas vezes o prontuário nem sobe, então pela caderneta da para eu 

acompanhar toda evolução da criança (PN16-CMS). 

 
Principalmente não ter que pedir a uma mãe informação, a caderneta já tem tudo o 

que precisamos. Então, quando o profissional de saúde, o médico, recebe aquela mãe 

e aquela criança que nasceu, a caderneta ajuda a gente visualizar se ela vai ao posto 

se faz a puericultura. Então nos ajuda nesse aspecto, a história da parte neonatal e 

avaliação das vacinas e avaliação do gráfico quando ele é feito e que nem sempre é 

feito (PM17-HIIS). 
 

Facilidade de ter todas as informações concentradas ali, caderneta tem todos esses 

registros, se a mãe traz a caderneta, a gente sabe que ela está cuidando com maior 

carinho (PE21-HIIS). 

 

 

Mundialmente, muitos esforços têm sido empregados para melhorar as condições de 

saúde das crianças com o objetivo de reduzir a mortalidade e morbidade infantil, e o 

seguimento da saúde da criança faz parte desse conjunto de esforços. O seguimento da saúde 

da criança envolve várias ações tecnológicas de proteção, promoção, prevenção, tratamento e 

recuperação da saúde na infância. Na vigilância do processo de crescimento e 

desenvolvimento da criança a partir da CSC, podem-se detectar problemas que interferem 

nesse processo, reduzir a ocorrência e a gravidade de doenças, promover a saúde e favorecer a 

criança a atingir os seus potenciais (MELLO et al., 2012). 

O ato de registrar as informações na CSC sobre as condições de saúde da criança, 

fornecer explicações, envolver a família são formas de cuidar e de estimular a continuidade do 

cuidado para a vigilância à saúde infantil. Logo, também a compreensão pela família da 

função desse instrumento no acompanhamento de saúde infantil é necessária para que ela se 

aproprie e o valorize (REICHERTER et al., 2016) 

Também, entre os depoimentos, foi possível identificar falas sobre facilidades no uso 

da caderneta, quanto a sua apresentação explicativa, ilustrada, colorida e de fácil 

entendimento:  

 
Eu acho que ela bem explicativa, bem ilustrada, de fácil entendimento para as mães 

e nós profissionais, eu acho boa a caderneta. Então acho importante o profissional 

explicar o que quer dizer aquelas marcações do gráfico. A partir do momento que a 

cada consulta você explica a mãe, as dúvidas e as dificuldades diminuem (PN5-

CMS). 

 
Em relação a caderneta física? Ela é colorida, né? As páginas têm cores, eu acho que 

a letra é boa, de fácil visualização (PE7-HISS). 

 
Ela é muito completa, a facilidade que eu vejo é que ela tem uma linguagem muito 

facilmente compreendida, ela não usa palavras difíceis, ela usa desenho, usa cor, 

isso facilita bastante para as pessoas que tem informação um pouquinho menor. 
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Infelizmente as pessoas realmente não sabem usá-las, não sabem os documentos que 

ela tem nas mãos (PM9-HISS) 

 
Para o usuário, eu acho que bem interessante porque ilustra com desenhos, as letras 

são pouco maiores, a linguagem, eu acho que é interessante para o profissional 

também, com tempo ela [a caderneta] vem melhorando bastante (PN12-HIIS). 

 
Acho que ela é bem prática, bem objetiva, não é muito trabalhosa, ela é 

autoexplicativa, são tabelas e dados que nós estamos acostumados a trabalhar, não 

tem nada de muito novo, tranquilo e prático (PN24- CMS). 

 

 

A Caderneta de Saúde da Criança é um documento importante para acompanhar a 

saúde, o crescimento e o desenvolvimento da criança. Ela irá ajudar a família e os 

profissionais de saúde nos cuidados com a criança e contém informações sobre: a saúde do 

bebê no momento do nascimento; o crescimento e o desenvolvimento da criança na infância; 

as vacinas do Calendário Básico de Vacinação, que protegem as crianças de muitas doenças. 

Na alta da maternidade esta caderneta deve ser entregue a mãe/pai/ família e para o sucesso de 

sua plena utilização é fundamental que os profissionais apresentem os dados relacionados ao 

nascimento e primeiros dias de vida, ali já anotados, como medidas de peso, altura, perímetro 

cefálico, resultados dos testes neonatais, registros de vacinas e procedimentos realizados, bem 

como de eventuais alterações ao exame físico (icterícia etc.) ou de intercorrências. Também é 

importante explicar as seções que podem ser de utilidade imediata, como as orientações sobre 

aleitamento materno e primeiros cuidados (BRASIL, 2018). 

 

5.2.2 Dificuldades enfrentadas pelos profissionais 

 

Nesta subcategoria, os profissionais apontaram como dificuldades: muitas crianças 

internadas, demanda muito grande, funcionários insuficientes, ausência de balanças 

comprometendo a utilização da caderneta no cuidado integral à saúde da criança: 

 
Não temos funcionários suficientes, mal temos para assistência, então essa parte de 

educação fica muito aquém deveria ser, que deveria estar acontecendo realmente 

(PE-HII 13). 

 
Não temos esse hábito, nós temos muitas crianças internadas, a demanda é muito 

grande, muito alta para o número de profissional também a gente não tem essa 

avaliação de peso das crianças, porque em algumas enfermarias não têm balança, 

nas enfermarias das crianças pequenas até tem a balança, mas não é todo hospital 

que tem essa possibilidade de ter balança. (PN-12- HIIS). 
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[...] Porque atualmente, por exemplo, nós estamos sem administrativo [secretario] aí 

é complicado.  Ter que atender, preencher aquele gráfico todo (PN16-CMS). 

 

 

Corroborando com estes achados o estudo de Silva e Gaíva (2016) mostrou que a 

carência de profissionais nas unidades e a burocracia dos serviços têm dificultado a utilização 

da caderneta em todos os momentos assistenciais. Constata-se assim, que as dificuldades 

enfrentadas pelos profissionais de saúde para a utilização da caderneta de saúde da criança 

estão ligadas, sobretudo, ao não preenchimento de dados por parte de alguns profissionais, 

seja por desvalorização de algumas informações da própria caderneta, seja pela falta de tempo 

por sobrecarga de trabalho.  

Estudo de Almeida et al. (2016) revelou que os profissionais de saúde muitas vezes, 

sentem-se sobrecarregados em suas rotinas, pois além das diversas atribuições, o atendimento 

a criança envolve o preenchimento de vários formulários demandados pela instituição. De 

fato, o preenchimento da CSC, não pode ser considerado mais um registro administrativo, 

mas uma ferramenta de promoção de saúde da criança e de obtenção de informações de boa 

qualidade para direcionar as ações dos serviços.  

A fala a seguir evidencia que o fato de serem poucos enfermeiros no hospital para 

assistir a criança, o profissional acaba valorizando mais a questão do quadro clínico. 

  
Sim, existe dificuldade na utilização da caderneta, por conta de dimensionamento de 

pessoal, somos poucos enfermeiros para assistirmos à criança e a gente foca mais na 

questão do quadro clínico da criança. Por exemplo, não são todas as crianças que eu 

vejo a caderneta, de acordo com meu histórico de enfermagem, de acordo com meu 

diagnóstico, é que eu vou dar mais importância à caderneta de saúde daquela 

criança, não consigo assistir e orientar essa mãe junto aos registros da caderneta 
(PE7-HIIS). 

 

 

Neste aspecto, o Ministério da Saúde destaca que o acompanhamento sistemático, 

tanto no prontuário clínico como no relatório de alta hospitalar e na Caderneta de Saúde da 

Criança a partir do registro e a identificação de situações que podem interferir no crescimento 

e desenvolvimento da criança é importante desde o nascimento da criança, pois permite o 

diagnóstico de agravos (anemia, infecções etc.) e vulnerabilidades, com as devidas 

intervenções (BRASIL, 2018).  

Destaca-se na fala abaixo a não especialização em pediatria e a falta de capacitação, 

além da motivação do serviço como dificuldade para a utilização da CSC.  

 
O outro problema é a capacitação, por exemplo, eu não sou especializada em 

pediatria, o interesse é próprio, então não existe essa capacitação, e a motivação do 
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serviço quanto à utilização da caderneta dessa criança, durante a sistematização da 

assistência (PE7-HIIS). 

 

 

Esta fala remete ao resultado mostrado na caracterização dos participantes dessa 

pesquisa onde, somente oito referiu especialização na área de saúde da criança. Fato este que 

pode interferir na utilização desta caderneta no atendimento à criança com vistas a vigilância 

de seu crescimento e desenvolvimento. 

Os achados dos autores Abreu, Viana e Cunha (2012) também corroboram com estes 

resultados, pois apontaram como dificuldades na utilização da CSC pelos profissionais: a falta 

de conhecimento e a não adesão da equipe na sua utilização. 

Também Lima e et al. (2016), mostrou que a carência de capacitação ou treinamento 

para utilização da CSC para aqueles que lidam com as crianças, pode ser considerada um dos 

principais fatores relacionados à utilização incorreta e ao preenchimento inadequado dos 

instrumentos. 

A carência de capacitação ou treinamento acerca da CSC para aqueles que lidam com 

as crianças foi encontrado também no estudo de Amorim et al. (2018) como um dos principais 

fatores relacionados à utilização incorreta e ao preenchimento inadequado do instrumento. 

Ademais, a precariedade de registros nas CSC reafirma a importância da capacitação 

dos profissionais de saúde quanto ao uso correto da carteira. Reforça-se também a 

necessidade de investimentos na organização dos serviços e na sensibilização de toda a 

comunidade para que a CSC de fato contribua para promover o crescimento, o 

desenvolvimento e a melhoria da saúde das crianças. 

A falta de adesão pelos profissionais, a importância da caderneta tanto pelos 

profissionais quanto pelos responsáveis, a falta de registro e orientação à mãe, desleixos, 

foram identificados em algumas falas, como fatores que dificultam: 

 
Eu não vejo aderência dos profissionais, é difícil, não é todo mundo que pega a 

caderneta para olhar (PE19-HIIS). 

 
Ah, eu acho que é dá à devida importância a caderneta, tanto dos profissionais 

quanto dos responsáveis (PE3-HIIS). 

 
Eu vejo assim, às vezes eu pego uma criança que acabou de pesar, mas não está 

registrado, alguns profissionais não utilizam o gráfico, às vezes eles anotam, mas 

não utilizam o gráfico do crescimento e não orientam aquela mãe, eu acho que acaba 

sendo um desleixo, não sei, não tem adesão dos profissionais (PE4 -CMS). 
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Segundo Andrade, Rezende e Madeira (2014), uma questão importante a ser 

destacada é a relação da mãe com a caderneta. A CSC possibilita o entendimento das mães 

sobre alguns aspectos da saúde de seus filhos, pois permite que estas visualizem e 

acompanhem o crescimento e o desenvolvimento da criança por meio dos gráficos e marcos 

do desenvolvimento. Entretanto, para que a mãe a valorize e a leve em todos os atendimentos 

da criança nas unidades de saúde é muito importante ter o conhecimento sobre o conteúdo 

desta caderneta, para que a valorize e a leve em todos os atendimentos da criança nas 

unidades de saúde. Além disso, entendendo o valor desse instrumento, a mãe ou família 

poderá cobrar ao profissional de saúde o preenchimento dos dados na CSC. 

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

ligadas à utilização adequada desta caderneta pelos profissionais de saúde, o que inclui o 

registro da avaliação do peso, altura, estado nutricional e de desenvolvimento, vacinação e 

intercorrências, além de orientação à mãe e família em relação os cuidados de alimentação, 

higiene e estimulação ao aleitamento materno (PALOMBO et al., 2014).      

Ainda estes autores, considerando que as informações de saúde contidas na CSC 

constituem um instrumento de comunicação entre os profissionais e os responsáveis pela 

criança, afirmaram ser fundamental que os profissionais de saúde que assistem a criança se 

apropriem da caderneta.  

Portanto, considera-se que este registro necessita ser adequadamente utilizado, por 

refletir de forma direta a qualidade da atenção prestada à população infantil. 

A CSC é distribuída gratuitamente a todas as crianças nascidas em território 

brasileiro e, é entregue às famílias ainda na maternidade, ficando as famílias responsáveis por 

levar o documento sempre que a criança necessitar de atendimento de saúde, porém alguns 

profissionais relataram que uma das dificuldades encontradas é a falta da distribuição da 

caderneta, com isso as mães estão apenas com a xerox da parte dos gráficos, vacinas e 

identificação: 

 
No momento o que dificulta a utilização é a ausência da caderneta, as mães têm 

chegado aqui com xerox, e como a gente ganha dos laboratórios a gente grampeia e 

vai usando aqueles gráficos para ajudar um pouquinho às mães (PM1-CMS). 

 
Eu não tenho nenhuma dificuldade, em relação a ela [CSC], a crítica que eu tenho a 

fazer é que elas não têm sido suficientes. Eu tenho visto muitas crianças que chega 

para mim no consultório que a mãe tem que comprar ou tem que imprimir direto do 

site e elas não conseguem pegar depois no posto. Isso é um problema grave também, 

porque ela sai com aquela folhinha de xerox, ou sai com a caderneta da rede 

particular, os hospitais da rede particular, tem feito, mas que não tem nada das 

informações que a nossa caderneta básica tem, de marcos de desenvolvimento 
(PM9-HIIS). 
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Para ter acesso agora está muito dificultoso, porque a gente está passando por uma 

crise e realmente muitos lugares não tem a caderneta, essa é a principal queixa dos 

usuários (PE13-HIIS). 

 

 

Os instrumentos para registros de informações sobre a saúde da criança são 

utilizados há muitos anos em diversos países e buscam promover o maior envolvimento das 

famílias. No Brasil, a CSC se propõe acompanhar a saúde, o crescimento e o desenvolvimento 

da criança até os 10 anos de idade, com potencial para favorecer o diálogo entre a família e os 

profissionais de saúde (AMORIM et al., 2018b). 

A CSC possibilita identificar precocemente, atraso do crescimento, desnutrição, 

obesidade, possibilitando a intervenção no estado de saúde antes que evolua para quadros 

crônicos ou irreversíveis. Portanto, se trata de um instrumento eficaz, de baixo custo de 

acompanhamento da saúde das crianças (COSTA et al., 2014). Entretanto, nos últimos dois 

anos realmente houve uma falha no envio desta caderneta, pelo MS, às maternidades para 

assim serem distribuídas às mães, e utilizadas pelos profissionais de saúde.     

Também, os entrevistados apontaram que uma das dificuldades é a mãe ou familiar 

levarem a caderneta nos atendimentos: 

 
Eu acho assim, às vezes a mãe não entender o que quer dizer aquela caderneta e 

trazer nas consultas, é só mesmo questão de comunicação (PN5-CMS). 

 
E o outro talvez e não menos importante, é o interesse da mãe. Ela tem de saber e eu 

acho que sobrepõe o interesse do profissional (PE7- HIIS) 

 
As mães têm uma fonte de informação muito grande, mas elas não sabem utilizar, 

mas eu também não sei se é porque o profissional não explica isso devidamente 

quando entrega a caderneta para mãe (PM 9-HIIS). 

 

 

O estudo de Silva, Gaíva e Mello (2014) sugeriu que, apesar dos profissionais 

perceberem a família como responsável pela saúde da criança, nem sempre ela recebe as 

orientações necessárias para o cuidado à criança. Essa associação evidencia a importância do 

diálogo com a família sobre as anotações realizadas na CSC, de modo a garantir uma maior 

valorização e utilização ao uso desse instrumento tanto pela mãe quanto pelo profissional de 

saúde. 



80 

Considerando que as informações de saúde contidas na CSC constituem um 

instrumento de comunicação entre os profissionais e os responsáveis pela criança, é 

fundamental que os profissionais de saúde se apropriem da caderneta.  

O estudo de Reichert et al. (2016) afirmou: a adequada utilização da CSC possibilita 

a apropriação do instrumento pelos profissionais, e pela família cuja potencialidade para 

adesão e corresponsabilidade pelos cuidados desenvolvidos repercute positivamente na 

redução da morbimortalidade infantil.  Além de que propicia aos profissionais e familiares 

identificar precocemente qualquer alteração no crescimento e desenvolvimento infantil, 

portanto, caracteriza-se como um instrumento de acompanhamento longitudinal e de educação 

em saúde, capaz de auxiliar na atenção integral à saúde da criança.  

 

5.3 IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DA CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA 

PARA O CUIDADO INTEGRAL NA PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS 

 

Ao serem questionados sobre a importância da CSC para o cuidado integral, os 

entrevistados declararam que o preenchimento da caderneta é importante, especialmente por 

conter todas as informações da criança, para dar seguimento, para a continuidade do cuidado, 

por ajudar a olhar a criança como um todo, por trazer dados da puericultura, gráfico de 

crescimento, informação sobre o nascimento, por permitir avaliar a evolução da criança: 

 
É importante para o profissional porque ali tem todas as informações daquela 

criança, claro, se ela for utilizada da forma correta, se não tiver nenhuma omissão de 

informação. Importante para dar seguimento à saúde da criança, a continuidade do 

cuidado, ajuda a olhar a criança como um todo e não apenas olhar a criança quando 

ela fica doente, a caderneta é uma forma de prevenção (PM1-CMS). 

 
É importante porque ela é um dos primeiros documentos da criança e ali a gente 

lança todos os dados da puericultura, gráfico do crescimento, alimentação, vai me 

trazer muita informação sobre nascimento da criança, que é o que a gente precisa 
(PE14-HIIS). 

 
Eu acho que é um instrumento muito importante, para avaliar evolução da criança, 

especialmente porque você tem condição de reunir dados e que vezes durante a 

entrevista você acaba não conseguindo, por não se lembrar, ou por não seguir algum 

roteiro, e ali você acaba identificando situações que esses dados da caderneta 

permitem identificar (PE15-HIIS). 

 

 

Pedraza e Santos (2017) afirmaram que o cuidado à saúde da criança representa um 

campo prioritário no âmbito dos cuidados à saúde das populações em função da 

vulnerabilidade do ser humano nessa fase da vida.  
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O cuidado da criança implica em atender às necessidades essenciais para o seu 

desenvolvimento. Logo, o cuidado em saúde demanda um olhar da criança por inteiro, numa 

postura acolhedora com escuta atenta e qualificada, com o cuidado singularizado e o 

estabelecimento de vínculo de forma implicada (BRASIL, 2018). 

Neste contexto, a CSC se propõe a acompanhar o crescimento e o desenvolvimento 

infantil até os 10 anos de idade, com potencial para favorecer o diálogo entre a família e os 

profissionais de saúde (AMORIM, 2018b). 

Assim, a valorização da CSC por mãe/familiares podem estar fortemente ligadas à 

utilização adequada desta caderneta pelos profissionais de saúde, o que inclui registro da 

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

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

alimentação e higiene, estimulação e vacinação em todos os atendimentos (PALOMBO, 

DUARTE, FIJIMORE et al., 2014).  

Nas falas a seguir as depoentes afirmaram que a CSC é importante para a família 

acompanhar o desenvolvimento, a vacinação, para ter um controle das vacinas facilitando 

monitorar, para o registro do crescimento e desenvolvimento: 

 
A importância para família é tanto para acompanhar o desenvolvimento da criança, 

como para acompanhar a vacinação da criança, manter a criança imunizada para 

prevenção (PE2-CMS). 

 
Bem, para família a caderneta é um documento importante porque ele percebe que 

através desse documento, desses registros das vacinas administradas nos seus filhos, 

eles estarão ausentes das doenças (PE10-HIIS). 

 
Para família é importante para mãe ter um controle [vacinas], porque ela tem outros 

filhos, fica mais fácil para esse familiar monitorar. Quando uma criança [filho] 

estiver atrasado, todo mundo estar atrasado, quando tem uma certinha, geralmente 

está todo mundo certinho (PM22-HIIS). 

 
Para família é acompanhar a imunização, deveria ser para outras coisas também, 

como registro do crescimento e desenvolvimento (PE23-HIIS). 

 
A família toda se empenha para o bem-estar daquela criança, isso reflete em um 

melhor atendimento e acompanhamento por parte do profissional (PN16- CMS). 

 

 

Sendo assim, para Salles e Toriyama (2017), a CSC é um importante instrumento 

para acompanhar e promover a saúde da criança, além de identificar crianças vulneráveis com 

necessidades de atendimento específico, também serve como um instrumento de comunicação 

com os familiares e para operacionalizar a educação em saúde. Para estes autores, a utilização 
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adequada da Caderneta de Saúde da Criança consiste em registrar corretamente as 

informações e esclarecer as famílias sobre as anotações e conteúdo da mesma, além de 

possibilitar a valorização e a apropriação da CSC pela família.       

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento é considerado o eixo 

norteador da atenção integral à saúde da criança (BRASIL, 2012).  

 Neste sentido os profissionais entrevistados expressaram que os dados presentes na 

caderneta são importantes, sobretudo para o acompanhamento da saúde da criança.  

 
É importante na questão do controle mesmo das doenças, na questão também das 

campanhas para ficar monitorando, essa caderneta é utilizada depois na vida da 

escola do bebê, para trabalho, então tem várias inserções que pedem a caderneta 

(PE6-CMS).  

 
Tudo que tem ali na caderneta vai servir de parâmetro para a gente comparar com os 

meses anteriores em que a criança foi atendida (PE7- HIIS). 

 
Seria também do acompanhamento e das orientações, muita gente não ler a 

caderneta, mas a caderneta tem informações valiosas, inclusive até como fazer em 

caso de sufocamento, de broncoaspiração, o primeiro cuidado que essa família tem 

que ter em casa, cuidados no desenvolvimento dessa criança, são informações 

básicas que tem ali, mas que a maioria das pessoas não leem (PE19-HIIS). 

 

 

Corroborando com estes achados, o estudo de Silva e Gaíva (2015) apontou a 

utilização da CSC como estratégia de promoção e prevenção da saúde e controle dos agravos. 

Além de auxiliar os profissionais na observação, notificação e análise da situação de saúde da 

criança, a caderneta é um instrumento útil e fundamental para os profissionais desenvolverem 

tais ações, pois a partir dos dados nela registrados, torna-se possível conhecer as condições de 

vida da criança.  

Os registros na caderneta possibilitam a comunicação entre os profissionais de saúde 

de diferentes serviços, a articulação entre os membros da equipe e a valorização desse 

documento devem se intensificar, buscando-se efetivar seu papel fundamental de vigilância 

do crescimento e desenvolvimento infantil (REICHERT, ALMEIDA e SOUZA et al., 2016).  

A vigilância do crescimento constitui um método simples e de baixo custo, passível 

de ser promovido mediante a interação dos profissionais na Atenção Primária em Saúde. 

Entretanto, apesar de a vigilância do crescimento ser um dos pilares da atenção básica à saúde 

da criança no Brasil e importante indicador de qualidade, essa ação é uma prática não 

consolidada nas consultas de puericultura (PEDRAZA E SANTOS, 2017).  
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Os entrevistados revelaram que a utilização da CSC favorece em um melhor 

atendimento e um melhor acompanhamento da evolução da criança e da qualidade na oferta 

do serviço de saúde: 

 
Porque o profissional pode acompanhar tudo que acontece na vida da criança, toda 

evolução dela e para família a mesma coisa, ela tem controle e acaba tendo um 

melhor atendimento (PFO18- HIIS). 

 
Reflete em um melhor atendimento, na melhor qualidade no serviço de saúde, na 

oferta daquele serviço de saúde (PE15- HIIS). 

 

 

A CSC é um importante instrumento para acompanhar e promover a saúde da 

criança. Seu preenchimento permite a comunicação entre unidade de saúde e familiares, entre 

os familiares, entre os profissionais de saúde, e operacionaliza a educação em saúde em 

relação aos cuidados com a criança. Possibilita também a identificação de crianças 

vulneráveis e com necessidade de atendimento específico (SALLES e TORYAMA, 2017). 

Para Mello et al. (2017), alcançar a integralidade na atenção à saúde da criança é um 

desafio que demanda conhecimentos que sustentam a apreensão de necessidades de forma 

ampliada, especialmente nos aspectos relativos à promoção do desenvolvimento humano. 

É o momento de valorizar o desenvolvimento, de modo a não defasar mais ainda o 

registro de sua vigilância, de acordo com a faixa etária apontada na CSC, durante as 

consultas, caracterizando e aprofundando um descuido que já se torna inaceitável 

(CAMINHA, SILVA, LIMA et al., 2017). 

Desse modo, espera-se que os resultados e discussões apresentados neste estudo 

possam ampliar a entendimento sobre a utilização da CSC para o cuidado integral à saúde da 

criança.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo se propôs investigar a utilização da CSC pelos profissionais de saúde 

com vistas ao cuidado integral à saúde infantil. O desenvolvimento deste permitiu identificar 

como os profissionais de saúde utilizam a CSC para o acompanhamento e vigilância da saúde 

infantil, descrever os fatores que interferem na utilização ou não da caderneta pelos 

profissionais de saúde e discutir a importância da utilização desta caderneta na perspectiva 

dos profissionais de saúde com vistas ao cuidado integral a saúde infantil. 

O estudo foi realizado com 24 profissionais de saúde que prestam atendimento à 

criança em uma unidade de atenção primária à saúde e em uma unidade hospitalar pediátrica, 

estas foram escolhidas por se entender que todas as unidades de saúde em qualquer nível de 

complexidade, que fazem atendimento à criança, devam se responsabilizar pela verificação e 

o preenchimento da CSC.  

A análise dos dados evidenciou três categorias: a utilização da Caderneta de Saúde 

da Criança para o acompanhamento da vigilância infantil; fatores que interferem na utilização 

ou não da caderneta pelos profissionais de saúde na perspectiva do cuidado integral à saúde 

infantil com duas subcategorias: fatores facilitadores para utilização da CSC pelos 

profissionais e dificuldades enfrentadas pelos profissionais e a importância da utilização da 

Caderneta de Saúde da Criança para o cuidado integral na perspectiva do profissional. 

Os resultados quanto a utilização da CSC é preocupante, uma vez que ausência e 

incompletude de dados neste instrumento  indica a subutilização desta e compromete o 

acompanhamento da vigilância infantil,  considerando que acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento deve ser eixo norteador para o cuidado integral à saúde infantil.  

No que se refere a facilidades na utilização da caderneta pelos profissionais de saúde 

para o cuidado integral à saúde da criança, foram relatados continuidade no atendimento e o 

seguimento. O ato de registrar as informações na CSC sobre as condições de saúde da criança, 

orientar as mães e a família são formas de cuidar e de estimular a continuidade do cuidado 

para a vigilância à saúde infantil. Também o seguimento envolve ações de proteção, 

promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde na infância entendendo que cuidar 

da criança é fundamental para que ela cresça e se desenvolva de forma saudável, com especial 

atenção nos primeiros anos de vida e ao longo do tempo. Quanto às dificuldades que 

interferem na utilização da caderneta os profissionais de saúde o estudo mostrou o não 

preenchimento de dados, seja por desvalorização de algumas informações da própria 

caderneta, seja pela falta de tempo por sobrecarga de trabalho. O preenchimento da CSC, não 
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pode ser considerado mais uma tarefa, porém uma ferramenta de promoção de saúde da 

criança e de obtenção de informações de boa qualidade que direcione as ações dos serviços. 

A utilização da caderneta é importante, especialmente por conter todas as 

informações da criança, para dar seguimento, para a continuidade do cuidado, por ajudar a 

olhar a criança como um todo, por trazer dados da puericultura, gráfico de crescimento, 

informação sobre o nascimento.  A importância que a CSC tem no controle, vigilância, 

prevenção e promoção à saúde infantil, seja em nível individual ou em uma coletividade, são 

indiscutíveis. Além de auxiliar os profissionais na observação, notificação e análise da 

situação de saúde da criança, esta caderneta é um instrumento útil e fundamental para o 

desenvolvimento de tais ações. Os registros na caderneta possibilitam a comunicação entre os 

profissionais de saúde de diferentes serviços, a articulação entre os membros da equipe e a 

valorização desse documento devem se intensificar, para que se efetive seu papel fundamental 

de vigilância do crescimento e desenvolvimento infantil.  

O estudo terá relevância para a assistência, o ensino e a pesquisa, por ressaltar a 

importância do uso da Caderneta de Saúde da Criança pelos profissionais de saúde como 

instrumento de vigilância e promoção da saúde infantil, com vistas ao cuidado integral à 

saúde infantil.  

Para a assistência, entende-se que uma melhor utilização da CSC pelos profissionais, 

com informação de boa qualidade, contribuirá para a comunicação entre os profissionais da 

própria equipe de saúde e os diferentes serviços de assistência infantil em todos os níveis de 

atenção, além de contribuir para uma melhor comunicação entre os familiares e os serviços de 

saúde e de favorecer o acompanhamento de saúde da criança pela família. 

Para o ensino, contribuirá como elemento de reflexão e aprendizagem sobre a 

importância da apreensão e adesão dos profissionais de saúde na utilização da CSC, para que 

assim, essa cumpra seu papel de instrumento de comunicação, educação, vigilância e 

promoção da saúde infantil, valorização e adesão dos familiares, e logo, melhor 

acompanhamento da saúde infantil. 

 E demonstrou relevância científica para futuras pesquisas que explorem a temática 

sobre a utilização da CSC pelos profissionais de saúde, a partir de evidências sobre falhas não 

somente no preenchimento, mas também, na subutilização e o pouco conhecimento dos 

profissionais sobre este instrumento como ferramenta de vigilância e promoção da saúde 

infantil.  
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Sugere-se a realização de novos estudos com número de participantes semelhantes 

dos serviços, foram seis do centro municipal de saúde e 18 da unidade hospitalar, para que 

seja possível comparar a utilização deste instrumento em serviços de atenção primária à saúde 

e na atenção hospitalar pelos profissionais de saúde. Considera-se que a utilização da CSC em 

diferentes serviços que prestam atendimento à criança, contribui para o planejamento, 

acompanhamento e a avaliação das ações desenvolvidas, por ser este o principal instrumento 

para a vigilância do crescimento e desenvolvimento infantil no contexto da atenção integral à 

saúde da criança. 
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APÊNDICE 1 - FORMULÁRIO DE ENTREVISTA 

 

 Entrevista Número: ______ Pseudônimo: ___________________________________ 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE 

     Nome:_________________________________________________________________ 

Idade: _________ anos                          Sexo: ____ 

Unidade de saúde: HIIS (  )   CMS (  ) 

Formação profissional: _______________________________ 

Tempo de Formação: ________________________________ 

Instituição de formação: ______________________________ 

Pós-graduação -  Qual: _______________________________ 

Tempo de atuação na unidade: _________________________ 

Tempo de atuação na assistência à criança  ________________ 

 

 

II- DADOS RELATIVOS À UTILIZAÇÃO DA CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA 

PELOS PROFISSIONAIS 

 

Conte como você utiliza a CSC no atendimento à criança para o cuidado integral à saúde 

infantil?  

     (Fale sobre o significado, a importância da caderneta, a parte mais utilizada, sobre as 

dificuldades e facilidades frente a utilização desta caderneta).  
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: “A UTILIZAÇÃO DA CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA PARA O 

CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE INFANTIL”. 

Pesquisador Responsável: Talita Cristina Tomaz da Silva 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense – Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Programa de Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado 

em Saúde.  

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 96962-9824; (21) 33411919. Orientadora: Profa Dra 

Emília Gallindo Cursino. Email: egcursino@globo.com Telefone: (21) 99964-7038 

 

Voluntário:_________________________________________________________ 

Idade:_________ R.G:_____________________ 

              

O (A) Sr (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa intitulada: “A 

UTILIZAÇÃO DA CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA PARA O CUIDADO INTEGRAL À 

SAÚDE INFANTIL.  

A pesquisa tem como objetivos: identificar como os profissionais de saúde utilizam a CSC para o 

acompanhamento e vigilância da saúde infantil; descrever as facilidades e dificuldades para a 

utilização da caderneta pelos profissionais de saúde para o cuidado integral à saúde da criança; analisar 

a utilização da CSC pelos profissionais de saúde com vistas ao cuidado integral a saúde da criança. 

Sua participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem 

prejuízo à sua pessoa. Em caso de participação, sua identidade será mantida em sigilo, para isso o(a) 

Sr (a) será identificado(a) pela inicial P (Profissional), seguida pela letra de sua categoria profissional 

(M-médico, E- enfermeiro, N- nutricionista, PFI- fisioterapeuta e PFO- fonoaudiólogo), seguida do 

número arábico (1, 2, 3,...) de ordem da entrevista (PM1, PE2, PN3, PFI e PFO). 

Você responderá a uma entrevista, sobre a utilização da Caderneta de Saúde da Criança, para o 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Desse modo a pesquisa não acarretará 

riscos físicos, de qualquer natureza à sua saúde, caso sinta-se desconfortável durante a entrevista, 

constrangido com alguma pergunta realizada, eu como pesquisadora me comprometo a encerrar a 

entrevista e seus dados não serão compartilhados em nenhum momento. Os dados coletados durante a 

pesquisa serão guardados com senha e somente eu, a pesquisadora, terei acesso. 

Entre os benefícios destaca-se que a utilização da caderneta pelos profissionais que atendem a criança, 

a partir do registro de informações, dados e procedimentos sobre à saúde da criança facilitará a 

comunicação entre os profissionais da própria equipe de saúde e os diferentes serviços de assistência 

infantil em todos os níveis de atenção, além de contribuir para uma melhor comunicação entre os 
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familiares e os serviços de saúde e de  modo a favorecer o acompanhamento da saúde integral à 

criança. 

Para tanto, faz-se necessário realizarmos entrevista semiestruturada com roteiro, que será gravada com 

equipamento multimídia mp4, e após transcrita, para que se tenha total aproveitamento das 

informações coletadas, e após será apagada. Suas respostas ficarão anônimas e confidenciais, isto é, 

em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo.  

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Todos os dados apreendidos 

durante a pesquisa de campo estarão sob a responsabilidade do pesquisador responsável que os 

guardarão sigilosamente e, somente ele, poderá utilizá-los para fins científicos de publicação e 

apresentação em eventos científicos. E o seu descarte, também é de responsabilidade do pesquisador e 

acontecerá com incineração após o prazo de cinco anos. 

Tendo tomado conhecimento das características de sua participação, e caso esteja de acordo, solicito 

sua assinatura na parte inferior do presente documento. Você receberá uma cópia deste termo onde 

consta o telefone/ e-mail dos pesquisadores, podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua 

participação agora ou a qualquer momento.  

Caso tenha alguma dúvida, ou queira algum tipo de esclarecimento ou reclamação sobre os 

procedimentos éticos deste estudo, por favor, entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense. End: Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar, prédio anexo ao 

HUAP. Telefone: +55 (21) 2629-9189 e-mail: etica@vm.uff.br  

 

Obrigada pela participação, 

                                                            

_______________________                                     ____________________ 

Talita Cristina Tomaz da Silva                                  Emília Gallindo Cursino 

talita_cts@yahoo.com.br                                           egcursino@globo.com 

Tel: (21) 969629824                                             Tel: (21) 99964-7038 

 

 

Declaro conhecer que serei entrevistado (a), tendo minha identidade preservada e que o estudo 

contribuirá para o desenvolvimento da pesquisa e da assistência à criança. Além disso, estou ciente 

que receberei respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, 

benefícios e outros assuntos relacionados à pesquisa. Fui informado (a) a respeito da possibilidade de 

retirar o meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo; e que as 

informações relacionadas com a minha privacidade serão mantidas em segredo.  

         

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
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Eu, __________________________________________________________________, RG nº 

_____________________________, declaro ter sido informado (a) e concordo em participar como 

voluntário (a) da pesquisa acima descrita.  

 

Duque de Caxias, _______ de ________________ de 2018.  

 

Assinatura do voluntário ______________________________________________________ 

Assinatura do responsável por obter o consentimento 
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APÊNDICE 3 - CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO 1 - PARECER CEP HUAP 

 

 
 

 



105 

 

 

 
 

 

 

 



106 

 
 

 

 



107 

 

 

 
 

 

 



108 

 
 

 

 

 



109 

 

 

 
 

 

 



110 

 


