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Pesquisas “Utilização da Caderneta de Saúde na Vigilância do Crescimento e do Desenvolvimento de Crianças Brasileiras na Primeira Infância”e “Compreensão do discurso 
profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na estratégia de saúde da família”, segunda meta, respectivamente,dos Projetos “Uso 

da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
criança: - compreensão sobre o baixo preenchimento e estratégias de qualificação dos profissionais, incluindo material digital interativo” executado pelo Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) da FIOCRUZ em convênio pelo FNS com Coordenação Geral da Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno (CGSCAM) do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) 

 

A Caderneta de Saúde da Criança reúne as mais importantes informações e registros para a 

vigilância integral à saúde infantil. Para que cumpra seu papel, é essencial sua utilização adequada, o que 

inclui o registro das ações e diálogo com a família para prevenção e promoção de saúde.  

A valorização e a apropriação desse instrumento pela família refletem a maneira como ele é 

trabalhado nos serviços de saúde. Portanto, foi objetivo da pesquisa quantitativa traçar um diagnóstico da 

utilização da caderneta de saúde da criança em dez municípios das cinco grandes regiões do Brasil com o 

foco direcionado para a vigilância do crescimento e do desenvolvimento, que é o eixo central do 

atendimento à criança. 

 

Municípios e unidades de saúde 

 

Foram entrevistadas um total de 2034 mães distribuídas por dois municípios de cada macrorregião 

do Brasil. A Figura 1 apresenta a distribuição percentual de entrevistas por macrorregião e por município 

ssorteados na amostra final da pesquisa. .Um percentual maior de mães entrevistadas nas regiões 

Nordeste e Centro-Oeste pode ser creditado a presença das mães de crianças nas s Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) destes municípios 

 

 
Figura 1- Percentual de entrevistas por macrorregião e municípiosda pesquisa- Brasil 2013-2015. 
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Pesquisas “Utilização da Caderneta de Saúde na Vigilância do Crescimento e do Desenvolvimento de Crianças Brasileiras na Primeira Infância”e “Compreensão do discurso 
profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na estratégia de saúde da família”, segunda meta, respectivamente,dos Projetos “Uso 

da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
criança: - compreensão sobre o baixo preenchimento e estratégias de qualificação dos profissionais, incluindo material digital interativo” executado pelo Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) da FIOCRUZ em convênio pelo FNS com Coordenação Geral da Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno (CGSCAM) do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) 

A logística da pesquisa em cada município foi buscar as UBS com maior movimento de crianças 

na primeira infância. Nestas UBS as mães eram abordadas, indagava-se a idade da criança e a 

disponibilidade de instrumento de acompanhamento do CD. A partir deste momento a pesquisa era 

explicada, perguntava-se sobre seu interesse em participar, diante de sua concordância o TCLE era lido e 

solicitada sua assinatura. A distribuição percentual das unidades de saúde (UBS) visitadas, do número de 

entrevistas realizadas e de imagens digitalizadas segundo os municípios pesquisados é apresentada na 

Tabela 1. Mesmo em municípios com mais de 5000 nascidos vivos/ano por residência ainda foram 

encontrados 8% de cartões para acompanhar o CD. Em Cuiabá (CO) foi necessário visitar um número 

maior de unidades para encontrar as crianças, mas foi em Vitória da Conquista que se entrevistou um 

número maior de mães e onde foram digitalizadas mais cadernetas. 

 

Tabela 1 - Distribuição das unidades de saúde, entrevistas e imagens,segundo municípios da 

pesquisa - Brasil 2013-2015. 

 

 

Caracterização da população 

 

No dia da entrevista, cerca de 73% (1477/2033) das mães entrevistadas tinham entre 20 e 34 anos, 

média de 27,6 anos (27,3-27,9) e,  no dia do parto, 20,5% (416/2033) eram adolescentes (Figura 2). 
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Pesquisas “Utilização da Caderneta de Saúde na Vigilância do Crescimento e do Desenvolvimento de Crianças Brasileiras na Primeira Infância”e “Compreensão do discurso 
profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na estratégia de saúde da família”, segunda meta, respectivamente,dos Projetos “Uso 

da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
criança: - compreensão sobre o baixo preenchimento e estratégias de qualificação dos profissionais, incluindo material digital interativo” executado pelo Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) da FIOCRUZ em convênio pelo FNS com Coordenação Geral da Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno (CGSCAM) do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) 

 
Figura 2- Distribuiçãodas mães por idade. A – no dia da entrevista; B -no parto. 

 

 

Um total de 73,5% (1490/2028) das mães entrevistadas autorreferiram sua cor de pele como parda, 

preta, indígena. Das entrevistadas 59,3% (1207/2034) não se consideraram chefe da família. A maioria de 

56,5% (1149/2034) se considerou dona de casa por cuidar da casa e das crianças de forma não 

remunerada. Um percentual de 37% (752/2034) das mães tinha concluído o ensino médio, mais ainda 

encontrou-se que 0,4% (8/2034) das mães entrevistadas nunca haviam frequentado uma escola (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3 – Frequência de escolaridade materna (n=2034)  

 

A água encanada estava presente em 96,2% (1956/2034) das residências e em 88% (1792/2034) 

das vezes era fornecida pela rede pública. Mesmo quando 76,3% (1553/2034) das mães relataram possuir 
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Pesquisas “Utilização da Caderneta de Saúde na Vigilância do Crescimento e do Desenvolvimento de Crianças Brasileiras na Primeira Infância”e “Compreensão do discurso 
profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na estratégia de saúde da família”, segunda meta, respectivamente,dos Projetos “Uso 

da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
criança: - compreensão sobre o baixo preenchimento e estratégias de qualificação dos profissionais, incluindo material digital interativo” executado pelo Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) da FIOCRUZ em convênio pelo FNS com Coordenação Geral da Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno (CGSCAM) do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) 

esgoto encanado em suas casas, foi referido que o esgoto corria a céu aberto em 72,6% (1477/2034) nos 

bairros de residência. A ausência de eletricidade na residência dessas famílias foi de 1%.  

As mães tinham em média 2 (1,98 – 2,09) filhos e os fatores de risco que se destacaram na sua 

história reprodutiva foram a prematuridade e o baixo peso ao nascer como pode ser visto na tabela 2 

 

Tabela 2 – Frequência de variáveis de história reprodutiva, segundo relato das mães (n=2034). 

Número de Filhos % n 

1 42,1 856 

2 a 4 52,7 1073 

≥ 5 5,2 105 

Aborto 
  

Sim 19,6 398 

Não 80,4 1636 

Filhos prematuros 
  

Sim 12,4 252 

Não 87,6 1782 

Filhos baixo peso 
  

Sim 13,3 270 

Não 86,4 1757 

Não sei/Não lembro/NI 0,3 7 

Filhos natimortos 
  

Sim 1,5 31 

Não 98,5 2002 

NI 0 1 

Filhos que morreram após nascer 
  

Sim 2,8 56 

Não 97,1 1976 

NI 0,1 2 

 

 

Quase a totalidade das mães entrevistadas fez pré-natal e destas 59,5% começaram a acompanhar 

a gestação no primeiro trimestre de gravidez (Tabela 3). Essas mães relataram um número mediano de 8 

consultas de pré-natal e  27,3% (556/2034) referiram apresentar risco gestacional. A hipertensão foi o 
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Pesquisas “Utilização da Caderneta de Saúde na Vigilância do Crescimento e do Desenvolvimento de Crianças Brasileiras na Primeira Infância”e “Compreensão do discurso 
profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na estratégia de saúde da família”, segunda meta, respectivamente,dos Projetos “Uso 

da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
criança: - compreensão sobre o baixo preenchimento e estratégias de qualificação dos profissionais, incluindo material digital interativo” executado pelo Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) da FIOCRUZ em convênio pelo FNS com Coordenação Geral da Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno (CGSCAM) do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) 

principal motivo desse risco (8,7%; 176/556).A mãe referiu ser assistida no SUS em 86,9% (1767/2033) e 

exclusivamente no SUS em 82,6% (1680/2033).  

 

Tabela 3 – Distribuição de frequência de pré-natal, segundo relato das mães (n=2034). 

Pré-natal % n 

Sim 99,4 2021 

Início - 1º Trimestre 59,5 1201 

2º Trimestre 37,1 750 

 3º Trimestre 2,5 51 

Não sei 0,9 19 

Não  0,5 11 

NI 0,1 2 

Número de consultas de pré-natal (2021)   

1-4  6,3 127 

5-7 37,1 751 

≥ 8 49,3 996 

Não sei 7,3 147 

Local de assistência ao pré-natal (2021)   

SUS 86,9 1758 

Plano de saúde 9,8 198 

Privado 6,3 127 

Outro 1,1 23 

Gestação considerada de risco   

Sim 25,7 523 

Hipertensão 8,8 179 

Problemas 3º trimestrea 4,1 83 
Problemas e patologias maternasb 2,4 48 

Infecção  2,3 47 

Diabetes 2,0 41 

 Idade materna 1,7 34 

Problemas 1º trimestrec 1,2 24 

Diabetes e Hipertensão 0,3 6 

Outro 2,3 46 

Não sei 0,6 12 

Não 73,5 1495 

Não lembro/NI 0,7 15 
a
ameaça de parto prematuro, hemorragia, descolamento de placenta 

 b
 cardíaco, renal, transplante, câncer, mioma

 

c
ameaça de aborto, hiperemese, incompetência istmo cervical, anemia
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Pesquisas “Utilização da Caderneta de Saúde na Vigilância do Crescimento e do Desenvolvimento de Crianças Brasileiras na Primeira Infância”e “Compreensão do discurso 
profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na estratégia de saúde da família”, segunda meta, respectivamente,dos Projetos “Uso 

da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
criança: - compreensão sobre o baixo preenchimento e estratégias de qualificação dos profissionais, incluindo material digital interativo” executado pelo Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) da FIOCRUZ em convênio pelo FNS com Coordenação Geral da Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno (CGSCAM) do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) 

A maioria dos partos foi realizada em hospitais ou maternidades do SUS e metade foi do tipo 

vaginal (Tabela 4). Problemas no parto foram relatados por 13,5% (275/2034) das mães e dos problemas 

relatados 23% (56/243) foram relacionados à hipertensão materna. Em um tempo mediano de 15 dias 

após o parto, 27% (547/2034) das mães receberam visita de profissional de saúde no domicílio. Apenas 

36,1% (734/2034) das mães declararam ter a consulta de revisão de parto agendada pelo serviço, no 

entanto, 63,2% foram consultadas (1286/2034). Para 1258 mães que responderam quando tiveram essa 

consulta, 89,7% (1128/1258) afirmaram ter sido em um tempo médio de 17,8 (17,2-18,4) dias após o 

parto. 

 

Tabela 4 – Distribuição de frequência de local e tipo de parto e de visita domiciliare consulta de 

revisão após o parto, segundo relato das mães (n=2034).  

Local parto % n 

Maternidade/Hospital SUS 87,1 1772 

Maternidade do plano de saúde 6,4 129 

Maternidade/Hospital privado 5,0 101 

Outro 1,1 23 

NI 0,4 9 

Tipo de parto   

Vaginal 51,1 1040 

Cesáreo 48,5 985 

NI 0,4 9 

Visita domiciliar pós-parto   

Sim 26,9 547 

Não 72,4 1472 

Não lembro/NI 0,7 15 

Consulta de revisão após o parto   

Sim 63,2 1286 

      Agendada pelo serviço 53,8 692 

      Agendada pela mãe/família 36,0 463 

      Sem agendamento/emergência 7,9 102 

      Outro 1,5 19 

      NI 0,8 10 

Não 36,0 731 

Não sei/Não lembro/NI 0,8 17 
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Pesquisas “Utilização da Caderneta de Saúde na Vigilância do Crescimento e do Desenvolvimento de Crianças Brasileiras na Primeira Infância”e “Compreensão do discurso 
profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na estratégia de saúde da família”, segunda meta, respectivamente,dos Projetos “Uso 

da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
criança: - compreensão sobre o baixo preenchimento e estratégias de qualificação dos profissionais, incluindo material digital interativo” executado pelo Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) da FIOCRUZ em convênio pelo FNS com Coordenação Geral da Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno (CGSCAM) do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) 

A análise longitudinal da utilização da CSC constituía um dos objetivos, por isso quando a mãe a 

ser entrevistada possuía mais de um filho, foi critério do estudo incluir na amostra a criança mais velha, 

pois quanto maior fosse a idade da criança maior a possibilidade de verificar o acompanhamento 

longitudinal do CD pela CSC. Levando em conta esse viés, essas crianças se dividiram igualmente entre 

os sexos e apresentaram idade mediana de 13 meses e média de 20,7 (19,9-21,5) meses. O histograma da 

distribuição etária se encontra na Figura 4. 

 

 

Figura4 – Histograma das idades em meses das crianças.  

 

Aproximadamente 10% (202/2034) das crianças nasceram prematuras e 9% (179/2034) com baixo 

peso, embora seja de 15,3% (311/2034)o relato materno de algum problema de saúde ao nascimento 

(Tabela 5). Houve relato de internação no primeiro ano de vida de 22,3% (452/2034) e13,3% (270/2034) 

ocorreram no período neonatal. A primeira consulta continua a ser agendada pelas mães e familiares em 

49,8% (1013/2033) e pelos serviços em 37,2% (756/2033).  O agendamento realizado pelo agente 

comunitário de saúde (ACS) isolado do serviço é muito pequeno. Todavia, nesta amostra, ainda 6% 

(125/2034) das crianças não tiveram sua primeira consulta agendada.  
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Pesquisas “Utilização da Caderneta de Saúde na Vigilância do Crescimento e do Desenvolvimento de Crianças Brasileiras na Primeira Infância”e “Compreensão do discurso 
profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na estratégia de saúde da família”, segunda meta, respectivamente,dos Projetos “Uso 

da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
criança: - compreensão sobre o baixo preenchimento e estratégias de qualificação dos profissionais, incluindo material digital interativo” executado pelo Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) da FIOCRUZ em convênio pelo FNS com Coordenação Geral da Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno (CGSCAM) do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) 

 

Tabela 5–Características das crianças (n=2034).  

Faixa Etária Criança % n 

< 1 ano 46,1 937 
1 – 2 anos 31,1 633 

3 – 4 anos 17,7 361 

5 – 6 anos 5,1 103 

IG semanas 

  ≥ 37 88,6 1803 

33 – 36 7,9 160 

28 – 32 1,7 35 

< 28 0,3 7 

Não sei/NI 1,4 29 

Peso ao nascer 

  ≥ 2500 90,1 1833 

1500 – 2499 8,1 165 

< 1500 0,7 14 

NI 1,1 22 

Problema de saúde ao nascer   

Sim 15,3 311 

Não 83,5 1698 

Não sei/NI 1,2 25 

Agendamento da 1ª consulta  

  Serviço/UBS 37,2 756 

Mãe/família 49,8 1013 

Não agendada 6,1 125 

Emergência 0,9 19 

NI 4,2 86 

Outro/ACS 1,7 35 

Internação 1º ano 

  Sim 22,3 452 

Neonatal 13,3 270 

Pós-neonatal 11,9 241 

      Neonatal e pós-neonatal 2,9 59 

Não  77,2 1571 

Não lembro/NI 0,5 11 

 

Em média os núcleos familiares eram formados por 4,4 pessoas (4,4 -4,5) e comportavam 1,3 

criança com menos de cinco anos. As mães declararam que tinham com quem dividir as 

responsabilidades de criação dos filhos em 88,5% (1801/2034) das entrevistas. Na maioria das vezes a 

pessoa em questão foi o companheiro, mas nesta resposta as mães também referiram avó(s)da criança ou 

alguma outra pessoa da família.  
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Pesquisas “Utilização da Caderneta de Saúde na Vigilância do Crescimento e do Desenvolvimento de Crianças Brasileiras na Primeira Infância”e “Compreensão do discurso 
profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na estratégia de saúde da família”, segunda meta, respectivamente,dos Projetos “Uso 

da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
criança: - compreensão sobre o baixo preenchimento e estratégias de qualificação dos profissionais, incluindo material digital interativo” executado pelo Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) da FIOCRUZ em convênio pelo FNS com Coordenação Geral da Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno (CGSCAM) do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) 

A maioria (54%, 1092/2034) dessas famílias participava de programas sociais do governo e, quase 

a totalidade destas (94%; 1024/1092), pertencia ao programa de transferência de renda – BolsaFamília. A 

cobertura do benefício foi menor nas famílias em que a criança tinha menos de um ano quando 

comparada às outras faixas etárias (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Distribuição das crianças por idade pelo recebimento do benefício do programa social de 

transferência de renda - Bolsa Família.  

 

A análise da frequência da criança na UBS deve levar em conta sua idade. Na Figura 6A é 

visualizado o tempo médio (IC95%) em dias transcorridos desde a última consulta de acompanhamento 

até o dia da entrevista, de acordo com a faixa de idade da criança. Nesta figura os períodos médios de 

retorno a UBS aumentam conforme aumenta a faixa etária da criança até os 48 meses e depois se 

estabilizam em torno de um retorno a cada seis meses. Por este gráfico o acompanhamento do CD da 

criança parece funcionar como o preconizado pelo MS. Todavia quando os valores extremos são 

analisados separadamente pelos bloxplots da Figura 6B é possível perceber que: 1) por um lado a mesma 

tendência de aumento do período por aumento da faixa etária ocorre só até o final do segundo ano; 2) 

existem crianças que só retornam à UBS em um tempo superior ao preconizado para a sua faixa de idade 

evidenciado pelo número de observações além dos limites e 3) o período de retorno mediano de 2 aos 6 

anos de idade é de 60 dias para todas as crianças. Dados complementares (disponíveis) evidenciam que as 

mães não procuram as UBS em casos de urgência ou emergência. A presença destas crianças maiores na 

UBS, de dois em dois meses sugere outra motivação. Sugere-se que possa ser atribuída a 

condicionalidade do programa Bolsa Família.  
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Pesquisas “Utilização da Caderneta de Saúde na Vigilância do Crescimento e do Desenvolvimento de Crianças Brasileiras na Primeira Infância”e “Compreensão do discurso 
profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na estratégia de saúde da família”, segunda meta, respectivamente,dos Projetos “Uso 

da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
criança: - compreensão sobre o baixo preenchimento e estratégias de qualificação dos profissionais, incluindo material digital interativo” executado pelo Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) da FIOCRUZ em convênio pelo FNS com Coordenação Geral da Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno (CGSCAM) do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) 

A 

 
B 

  
 

Figura 6 - Tempo transcorrido desde a última consulta de acordo com a faixa etária da criança no dia 

da entrevista, segundo relato das mães (n=2031). A - Média com respectivo intervalo de confiança de 

95%.  B –Boxplots onde o traço horizontal em destaque representa as medianas, os retângulos  

contém 50% das observações, traços horizontais externos os limites superiores e inferiores que 

contém 100% das observações e os círculos são as observações extremas e outliers.  
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Pesquisas “Utilização da Caderneta de Saúde na Vigilância do Crescimento e do Desenvolvimento de Crianças Brasileiras na Primeira Infância”e “Compreensão do discurso 
profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na estratégia de saúde da família”, segunda meta, respectivamente,dos Projetos “Uso 

da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
criança: - compreensão sobre o baixo preenchimento e estratégias de qualificação dos profissionais, incluindo material digital interativo” executado pelo Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) da FIOCRUZ em convênio pelo FNS com Coordenação Geral da Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno (CGSCAM) do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) 

A Caderneta de Saúde da Criança (CSC), lançada em 2005, visando afortalecer as práticas de 

integralidade relacionadas ao cuidado na infância pretendeu ampliar a comunicação com os cuidadores da 

criança e trabalhadores da atenção básica (AB). A pesquisa qualitativa “Compreensão do discurso 

profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na Estratégia de 

Saúde da Família” pretendeu compreender se as formas de uso da CSC estão sintonizadas com seus 

objetivos.  

A metodologia da pesquisa-intervenção compreendeu a realização de dois grupos focais em cada 

um dos quatro municípios brasileiros cujos locais e participantes podem ser vistos no quadro a seguir.  

 
Municípios Categorias profissionais Total 

Agente 

de 

Saúde 

Técnico(a) de 

Enfermagem 

 

Enfermeiro(a) 

 

Médico(a) 

 

Dentista 

Aux. 

Saúde 

Bucal 

Joinville (piloto) 3 1 1 1   6 

Joinville 8 1 1 1   11 

Santarém 8 1 2 1   12 

Campina Grande  4 1 1 1 1 1 9 

São Gonçalo  6 1 1 1   8 

TOTAL 29 5 6 5 1 1 46 

 

No primeiro encontro, a discussão do grupo foi direcionada por roteiro temático. O texto narrativo 

produzido, posteriormente, foi validado junto ao grupo em um segundo encontro. 

A seguir serão apresentadas as principais discussões suscitadas pela análise dos dados da pesquisa 

qualitativa confrontadas com os dados da pesquisa quantitativa: 

Os dados sobre preenchimento demonstram que a CSC é subutilizada. No entanto, a pesquisa ora 

apresentada recoloca este problema em novas bases, indicando que para além da subutilização trata-se de 

diferentes formas de utilização que se diversificam de acordo com o processo de trabalho das equipes, seu 

território de atuação, população, costumes locais, estrutura da cidade, entre outros. 

 

 

Preenchimento e utilização da caderneta 

A primeira distinção que apareceu na fala dos participantes da pesquisa aponta a diferença entre o 

preenchimento propriamente dito da CSC e sua utilização para a promoção da saúde. Em princípio, a 

categoria “preenchimento” poderia ser classificada como tendo sido realizado ou não.  

Na pesquisa quantitativa o instrumento de acompanhamento de saúde da criança mais encontrado 

foi a caderneta impressa pelo MS. Apesar da presença de 7,9% de modelos locais, 21% de modelos 

anteriores (2005 a 2009), o modelo atual (2010 e reimpressões) respondeu por 71% (Tabela 6) dos 
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Pesquisas “Utilização da Caderneta de Saúde na Vigilância do Crescimento e do Desenvolvimento de Crianças Brasileiras na Primeira Infância”e “Compreensão do discurso 
profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na estratégia de saúde da família”, segunda meta, respectivamente,dos Projetos “Uso 

da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
criança: - compreensão sobre o baixo preenchimento e estratégias de qualificação dos profissionais, incluindo material digital interativo” executado pelo Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) da FIOCRUZ em convênio pelo FNS com Coordenação Geral da Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno (CGSCAM) do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) 

instrumentos onde foi verificada a presença de registros nas páginas que então foram digitalizadas com 

scanner de mesa. 

Tabela 6 – Distribuição dos modelos de CSC digitalizados, segundo os municípios de pesquisa. 

 

 

 

Se o conteúdo dos registros e sua periodicidade expressam a longitudinalidade do cuidado é uma 

pergunta que será respondida pela análise em andamento das imagens das cadernetas. Na análise inicial 

do preenchimento (Tabela 7) o critério adotado foi ter pelo menos uma anotação na página de 

identificação, nos gráficos de acompanhamento do crescimento e no instrumento de vigilância do 

desenvolvimento.  Observou-se que das 1849 cadernetas digitalizadas, excluindo a página da 

identificação, o gráfico de peso é o que possui maior frequência de preenchimento em relação aos outros 

gráficos. Cabe ressaltar que nessa tabela não constam as páginas destinadas ao registro vacinal, pois não 

houve caderneta digitalizada cujo registro vacinal estivesse em branco (100% continham ao menos uma 

marca).  

Por fim, pode-se considerar que o instrumento de vigilância do desenvolvimento é pouco 

preenchido.  
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Pesquisas “Utilização da Caderneta de Saúde na Vigilância do Crescimento e do Desenvolvimento de Crianças Brasileiras na Primeira Infância”e “Compreensão do discurso 
profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na estratégia de saúde da família”, segunda meta, respectivamente,dos Projetos “Uso 

da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
criança: - compreensão sobre o baixo preenchimento e estratégias de qualificação dos profissionais, incluindo material digital interativo” executado pelo Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) da FIOCRUZ em convênio pelo FNS com Coordenação Geral da Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno (CGSCAM) do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) 

Tabela 7 – Frequência de pelo menos uma anotação na página de identificação, nos gráficos de 

acompanhamento do crescimento e no instrumento de vigilância do desenvolvimento. 

 

 

A análise dos dados advindos da pesquisa quantitativa confere nuances às  questões: 1) O 

documento foi solicitado na UBS?; 2) Qual ator realizou o registro (profissional de saúde ou familiar)?;  

3) Caso tenha sido profissional, à qual categoria pertencia?; 4) O que foi registrado?; 5) Houve alguma 

explicação sobre  os registros feitos?  

A Tabela 8 apresenta a resposta da mãe quando se perguntou sobre a utilização do instrumento pelos 

profissionais das UBS. O documento podia ser solicitado por mais de um profissional envolvido no 

atendimento à criança. De acordo com o que foi apontado pelas mães, o profissional que mais preenche o 

documento é o da enfermagem (57,2%). Segundo as mães, excluindo-se o registro de vacinas, o 

enfermeiro é o profissional que mais faz registros na caderneta (40,7%). Porém, durante a realização das 

entrevistas, observou-se que as mães não distinguiam o enfermeiro do técnico e do auxiliar de 

enfermagem, freqüentemente identificando a todos indistintamente como „enfermeiro‟. Importante marcar 

que as mães indicam que em apenas 51,7% os profissionais deram algum tipo de explicação sobre o 

registro feito.  
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Pesquisas “Utilização da Caderneta de Saúde na Vigilância do Crescimento e do Desenvolvimento de Crianças Brasileiras na Primeira Infância”e “Compreensão do discurso 
profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na estratégia de saúde da família”, segunda meta, respectivamente,dos Projetos “Uso 

da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
criança: - compreensão sobre o baixo preenchimento e estratégias de qualificação dos profissionais, incluindo material digital interativo” executado pelo Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) da FIOCRUZ em convênio pelo FNS com Coordenação Geral da Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno (CGSCAM) do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) 

Tabela 8 – Utilização do documento de acompanhamento de saúde da criança pelos profissionais 

que atenderam a criança. 

 

 

A utilização se relaciona diretamente com as características específicas de cada território e é pouco 

homogênea. Através da pesquisa qualitativa, observa-se que o baixo preenchimento não é 

obrigatoriamente índice de não utilização. À exceção de uma equipe, os médicos não registram e utilizam 

muito pouco a CSC para vigilância do CD ou comunicação com as mães. Tal achado não significa dizer 

que não tratam de temáticas contidas nela ou que deixem de fazer a vigilância. Porém, curiosamente, 

como pode se observar na Tabela 8, a equipe médica é apontada pelas mães como sendo a que mais 

solicita a CSC. Na pesquisa qualitativa, podemos entender que isto se deve ao fato de que os médicos  

usam a caderneta para conferir os registros do peso e da vacina já feitos pela equipe de enfermagem 

previamente. Os enfermeiros sinalizaram utilizar a CSC para ações de promoção da saúde e avaliação do 

desenvolvimento, mas nem todos fazem o registro, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento 

– o que explicaria a ausência de marcas nesta seção em 90% das CSC. A categoria de técnicos de 

enfermagem verifica sistematicamente e preenche os registros de vacina, como também o peso e a altura, 

estes, porém,de forma menos regular. Por outro lado, os atores que mais lidam com a CSC 

cotidianamente – a mãe e os ACS – não possuem legitimação para realizar anotaçõesà exceção da página 

de identificação da criança, preenchida pela mãe em 26,8% (505/1878). 

A pesquisa concluiu que preenchimento e utilização são processos distintos, que se inter-relacionam 

e que podem ser trabalhados em conjunto ou de maneira separada. Por exemplo, a equipe de Saúde Bucal 

indica que a CSC é absolutamente inútil caso não se destine ao preenchimento das mães,que são quem 

efetivamente acompanha a erupção e exfoliação dos dentes.  

Documento solicitado (2034) % n

Sim 76,8 1563

     médico 773

     enfermeiro 631

     técnico 260

     outro 121

Não 21,6 439

Não lembro/Não sei/NI 1,6 32

Profissional registrou no documento (1563)

Sim 79,1 1237

Não 19,1 299

Não lembro/Não sei/NI 1,8 27

Profissional explicou o registrou que fez (1237)

Sim 51,7 639

Não 47,7 590

Não lembro/Não sei/NI 0,6 8
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Pesquisas “Utilização da Caderneta de Saúde na Vigilância do Crescimento e do Desenvolvimento de Crianças Brasileiras na Primeira Infância”e “Compreensão do discurso 
profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na estratégia de saúde da família”, segunda meta, respectivamente,dos Projetos “Uso 

da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
criança: - compreensão sobre o baixo preenchimento e estratégias de qualificação dos profissionais, incluindo material digital interativo” executado pelo Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) da FIOCRUZ em convênio pelo FNS com Coordenação Geral da Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno (CGSCAM) do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) 

Os ACS, na maioria das equipes da ESF são proibidos de anotar na CSC, reduzindo o potencial de 

trabalho com este instrumento de comunicação, limitando-se à conferência da atualização das 

informações sobre vacina. Noutras realidades, em locais onde os ACS se consideram autorizados a 

preencher a CSC, houve mais relatos de trabalhos no sentido de promover a leitura entre as mães, o que 

pode estar diretamente relacionado ao aumento da comunicação das equipes com o território. Diante 

disto, indica-se que preenchimento e utilização, quando se trabalham de maneira articulada pelas equipes, 

produzem efeitos positivos para as práticas de ação integral. Por outro lado, tomá-los de maneira estanque 

promove um desequilíbrio em relação à proposta de utilização da CSC pautada pelo princípio da 

integralidade e de ampliação da comunicação, fazendo com que sua utilização aconteça de maneira 

burocrática. A utilização da Caderneta pode assumir diversas facetas e incluir diversos atores que variam 

de acordo com as práticas de cuidado adotadas em cada território. Porém, o preenchimento atualmente 

exclui atores fundamentais como a família e os ACS. Se a proposta é formar uma rede de comunicação 

entre os diversos adultos que cercam a criança, seja familiares ou profissionais da educação, da saúde, da 

assistência social, etc., não deveríamos excluir nenhum desses atores da possibilidade de preenchimento e 

registro de informações na Caderneta.  

 

Distribuição da caderneta 

 

Em 92% (1874/2034) das entrevistas da pesquisa quantitativa, a mãe declarou ter recebido o 

documento na maternidade, tal como preconizado pelo MS, porém, na pesquisa qualitativa verificou-se 

que esta distribuição é atravessada por diversos fatores que a tornam irregular, ocasionando vazios no 

território. Deste modo, ocorre que: 1) Há mães que procuram a AB sem qualquer instrumento de 

acompanhamento da saúde da criança; 2) As equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e aUBS 

não dispõem de exemplares da CSC. Com isto, os trabalhadores relatam terem contato com a CSC apenas 

quando em relação com as famílias. Isso dificulta uma apropriação do instrumento e estabelece que seu 

conhecimento fique na dependência de uma iniciativa pessoal de conseguir uma cópia para “desbravá-la” 

(é o termo utilizado por alguns participantes da pesquisa). Ainda em relação à distribuição, algumas das 

equipes participantes propuseram que a CSC fosse entregue no momento do Pré-Natal, uma vez que é o 

período em que as mães estão investidas na chegada do bebê, com muitas curiosidades e dúvidas. Além 

disso, nesse período as mães ainda não estão despendendo seu tempo com os cuidados necessários ao 

bebê recém-nascido e pode ser uma boa oportunidade para a construção de vínculo com elas. O fato é que 

a pesquisa constatou que os va,ios ocasionados pelos problemas de distribuição da CSC, que são menos 
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Pesquisas “Utilização da Caderneta de Saúde na Vigilância do Crescimento e do Desenvolvimento de Crianças Brasileiras na Primeira Infância”e “Compreensão do discurso 
profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na estratégia de saúde da família”, segunda meta, respectivamente,dos Projetos “Uso 

da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
criança: - compreensão sobre o baixo preenchimento e estratégias de qualificação dos profissionais, incluindo material digital interativo” executado pelo Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) da FIOCRUZ em convênio pelo FNS com Coordenação Geral da Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno (CGSCAM) do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) 

raros do que se poderia supor, promovem a circulação do Cartão da Criança ou apenas do cartão de 

vacinas que as equipes da AB ainda dispõem, ambos representantes de um outro modelo de atenção. 

Assim, as ações relacionadas à distribuição não devem ser analisadas apenas em seu caráter econômico, 

no sentido de avaliar qual lugar/momento ocasionará menor perda de material. A logística da distribuição 

impacta em maior ou menor grau a utilização da CSC como instrumento de promoção da integralidade, o 

que reforça a necessidade da integração de políticas - da mulher, da criança e atenção básica - e de níveis 

de atenção - maternidades, atenção básica - para a consolidação dos objetivos da CSC. Em nossa pesquisa 

constatamos que 60% das mães não receberam explicação no momento da entrega da CSC. Apenas 

40,6% declararam ter recebido alguma explicação sobre o instrumento. (Figura 7) 

 

 
 

Figura 7 – Frequência absoluta de explicações sobre a CSC, segundo as mães (n=826). 

 

As explicações dadas às mães sobre a Caderneta no momento de sua distribuição, na maternidade, 

ou na Atenção Básica, têm sido majoritariamente referidas às vacinas ou ao caráter documental da CSC. 

Explicações que sinalizem para que a mãe registre informações de seu filho no instrumento são as de mais 

baixa freqüência em nosso estudo. A Figura 8 apresenta o resultado do agrupamento temático dessas 

explicações: Vigilância do CD, Documento/Registros/Vacinação e Orientações/Fonte de informações. 
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Pesquisas “Utilização da Caderneta de Saúde na Vigilância do Crescimento e do Desenvolvimento de Crianças Brasileiras na Primeira Infância”e “Compreensão do discurso 
profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na estratégia de saúde da família”, segunda meta, respectivamente,dos Projetos “Uso 

da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
criança: - compreensão sobre o baixo preenchimento e estratégias de qualificação dos profissionais, incluindo material digital interativo” executado pelo Instituto Nacional de 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF) da FIOCRUZ em convênio pelo FNS com Coordenação Geral da Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno (CGSCAM) do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) 

 

 
Figura 8 – Frequência de explicações recebidas pelas mães agrupadas nas temáticas: Vigilância 

do CD, Documento/Registros/Vacinação e Orientações/Fonte de informações.  

 

 

Diferentes planos de comunicação da caderneta – 

 

A pesquisa quantitativa perguntou às mães sobre a leitura, as partes preferidas, preenchidas e  a 

importância da CSC. Das 1878 mães que possuíam alguma caderneta, 87% (n=1632) já haviam lido todo 

o seu conteúdo ou parte dele. A seção “Amamentação” foi a mais citada seguida pela “Estimulando o 

desenvolvimento e percebendo alterações” (Tabela 9). Quando perguntadas sobre a parte da qual mais 

gostavam, houve uma inversão nessas posições: “Estimulando o desenvolvimento e percebendo 

alterações”foi a seção mais citada seguida pela “Amamentação” (Tabela 10). Cerca de 40% dessas mães 

já haviam registrado na CSC e a parte preenchida por elas mais citada foi “Identificação”. Apenas 0,5%  

das mães achou que a CSC  não era importante e 4% não opinaram. 
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Pesquisas “Utilização da Caderneta de Saúde na Vigilância do Crescimento e do Desenvolvimento de Crianças Brasileiras na Primeira Infância”e “Compreensão do discurso 
profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na estratégia de saúde da família”, segunda meta, respectivamente,dos Projetos “Uso 

da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
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Materno (CGSCAM) do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS) 

 

Tabela 9 – Partes lidas da CSC que foram citadas pelas mães (n=1878).  

 

Parte da CSC lida  citações 

Amamentação 601 

Estimulando o desenvolvimento e percebendo alterações 461 

TODAS 306 

Alimentação saudável de crianças 287 

Os primeiros dias de vida  222 

Calendário básico de vacinação da criança 183 

Vigiando o crescimento da criança 169 

Saúde bucal, ocular e auditiva 115 

Vigilância do desenvolvimento da criança 112 

Sinais de perigo  94 

Registro das vacinas do calendário básico 91 

Não lembro 64 

Registro e direitos 47 

Gráfico Peso X Idade 31 

Identificação 31 

Prevenindo acidentes e violências 28 

Dados do recém-nascido 21 

Folha de Registro das medidas antropométricas 21 

Parabéns 20 
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Tabela 10 – Partes da CSC das quais mais gostam, citadas pelas mães (n=1878).   

Parte da CSC de que mais gosta citações 

Estimulando o desenvolvimento e percebendo alterações 391 

Amamentação 288 

Calendário básico de vacinação da criança 210 

Não lembro 183 

Alimentação saudável de crianças 139 

Registro das vacinas do calendário básico 91 

Vigilância do desenvolvimento da criança 83 

Vigiando o crescimento da criança 80 

Gráfico Peso X Idade 74 

Os primeiros dias de vida  69 

TODAS 66 

Saúde bucal, ocular e auditiva 47 

Sinais de perigo – Cor das fezes, evitando a diarreia e a de 35 

Folha de Registro das medidas antropométricas 28 

Gráfico Comprimento X Idade 25 

 

 

A pesquisa constatou que a CSC é um instrumento desafiador que propõe diversos planos de 

comunicação. Nas publicações oficiais do Ministério, como o “Manual para Utilização” da Caderneta de 

Saúde da Criança” (2005), a CSC é apresentada como uma ferramenta para intermediar diálogos entre 

familiares e profissionais que deve ser apropriada pelas famílias para que o cuidado integral à infância se 

efetive. Por pertencer à criança e à família e circular entre diversos níveis de atenção e serviços que não 

se restringem apenas ao campo exclusivo da saúde, a CSC é também ferramenta de construção de rede. 

Além disso, ela porta um sentido de documentação que atualmente se materializa nas páginas destinadas 

ao registro de vacinas. A maneira através da qual é entendida e incorporada às práticas das equipes -

variando entre as funções de comunicação e documentação- tanto podem impulsionar as ações em saúde 

em direção ao território, como pelo contrário, isolá-las dentro das UBS.  
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Onde a função de comunicação ganha força existem mais relatos de ações das equipes nos 

territórios. Onde a documentação se faz mais pregnante, os ACS se restringem a trazer e referir os 

problemas para serem resolvidos dentro da UBS. Nos lugares onde é entendida como documento oficial, 

o preenchimento é interditado aos ACS, o que os leva a crer que as seções da CSC são voltadas para 

atores específicos, que não eles, e que o olhar para o desenvolvimento infantil (DI) compete 

exclusivamente aos considerados profissionais de saúde (e não a eles). Segundo as narrativas construídas 

a partir dos relatos dos profissionais esta compreensão é reforçada pela linguagem adotada na CSC, que 

muitas vezes privilegia os atores com domínio do conhecimento técnico-científico. Além disso, na 

ausência de uma política de promoção do DI sob a ótica da  integralidade do cuidado, as outras políticas 

de prevenção, como a da imunização, já mais consolidada no Brasil, ocupam este espaço reduzindo o 

sentido e o significado da CSC que fica atrelado às noções de “cartão”, “cartão de vacina”, “controle”, 

“documento”. 

 

As práticas de acompanhamento das crianças – Relação entre crescimento e 

desenvolvimento (CD) 

A pesquisa qualitativa procurou compreender se a implantação da CSC que envolve mudança na 

concepção e operacionalização do cuidado trouxe, junto de si, uma mudança na mentalidade dos 

cuidadores - sejam eles familiares ou profissionais - nas práticas de acompanhamento do CD. 

A dicotomização entre crescimento e desenvolvimento é uma artificialidade que se produz no 

campo e que traz prejuízos para a promoção da saúde integral. Tal dicotomização também pode ser 

conferida através da análise do que dizem as mães sobre as práticas de acompanhamento da criança na 

pesquisa quantitativa (Figura 9). Em relação à última consulta de acompanhamento realizada na UBS, as 

mães relataram que 89,2% (1814/2034) das crianças foram pesadas e 79% (1606/2034) foram medidas. 

Em 64% (1300/2034), as mães relataram que o profissional que consultou a criança falou sobre o seu 

crescimento (fazendo algum tipo de comentário sobre o significado das medidas recém realizadas). Essas 

respostas não são suficientes para informar sobre se o acompanhamento do crescimento vem sendo 

realizado de maneira sistemática, pois dizem respeito apenas à última consulta (e a vigilância implica em 

um acompanhamento longitudinal). Porém, são suficientes para sinalizar que aspectos relacionados ao 

crescimento, ao menos pontualmente, vem sendo acompanhados. O mesmo não pode ser dito em relação 

ao desenvolvimento. Na última consulta apenas 24% (492/2034) dos profissionais fizeram alguma 

pergunta sobre o comportamento da criança, e somente 17% (344/2034) quiseram saber a opinião da mãe 

sobre o comportamento doseu filho. A orientação para brincar e estimular as crianças ficou restrita a 12% 
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(250/2034). Entretanto, cerca de 3,7% (76/2034) das mães avaliaram sua criança como atrasada para a 

idade. 

 

 

Figura 09 – Frequência de ações para avaliar o crescimento e o desenvolvimento da criança 

durante a última consulta de acompanhamento da criança, segundo as mães (n=2034). 

 

Embora o acompanhamento do CD componha a atenção integral à saúde da criança, a relação 

entre esses aspectos não é clara para todos os membros da equipe. A categoria dos enfermeiros é a que 

encarna mais fortemente a função de acompanhamento do CD. Na pesquisa quantitativa, a entrevista com 

os gestores indica o mesmo (dados complementares). Os profissionais de enfermagem relatam que a 

experiência de vida e de trabalho, muito freqüentemente subsidia o olhar para o desenvolvimento, mas 

este acompanhamento é feito de forma marginalizada. Para a categoria médica, entre aqueles que relatam 

avaliar o DI, não há referência à CSC como instrumento utilizado para essa prática. 

Do ponto de vista da integralidade, o acompanhamento do CD tem especificidades relacionadas ao 

crescimento, por um lado, e ao desenvolvimento, por outro, mas estes dois polos são inseparáveis e 

igualmente importantes. Porém, nos grupos focais ficou evidente a existência de identificação da 

responsabilidade de determinadas categorias profissionais para acompanhar um ou outro. Por exemplo, a 

imunização é uma ação extremamente importante que não pode deixar de ser feita. Por essa razão, 

embora a vigilância desta seja compartilhada pela equipe, o técnico de enfermagem encarna fortemente 

essa responsabilidade, deixando de perceber a contribuição que poderia oferecer ao acompanhamento do 

DI, considerando que em função do calendário vacinal, no primeiro ano de vida das crianças é o 

profissional que tem maior número de encontros com as famílias. O acompanhamento do DI, por sua vez, 

ao ser identificado como função exclusiva de profissional com formação de ensino superior - médico e 

enfermeiro, exclui as contribuições que os demais trabalhadores poderiam oferecer, a ponto desses 

desconhecerem o instrumento de vigilância que contém os marcos do desenvolvimento e sequer serem 

convidados para as formações que são realizadas pelas secretarias municipais de saúde.  
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da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
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Este quadro baseado no relato de mães e dos profissionais não permite afirmar que não esteja 

havendo vigilância do desenvolvimento infantil. Porém, se esta ocorre, não vem sendo feita na 

perspectiva de estabelecer diálogo com a mãe e parceria com as famílias no cuidado da criança.  

Considerando a opinião das mães como bom indicador em relação à predição de atrasos no 

desenvolvimento, chama a atenção que entre as 76 (3,7%) mães que acreditam que o filho tem algum tipo 

de atraso, apenas 22,4% (17/76)  foi indagada sobre o comportamento do seu filho, e destas só 19,7% 

foram  indagadas em relação ao que pensavam sobre o desenvolvimento de seu filho. Um número ainda 

muito menor - 10,5% (8/76) - recebeu alguma orientação. Por fim com esta frequencia significativa  

(3,7%), deve-se destacar que há casos em que a mãe informa ao profissional que considera o 

comportamento do filho atrasado e não recebe orientação alguma. Apenas 6,6% das mães nessas 

situações receberam orientações  em relação ao desenvolvimento de seus filhos  

 

 

 Figura 10 Frequência de relatos  para avaliar o desenvolvimento da criança que a mãe 

considera com atraso , durante a última consulta de acompanhamento, segundo as mães 

(n=76). 

 

 

Relação das equipes de saúde com as famílias 

Há uma forma de uso da CSC associada a práticas de controle e fiscalização. Tais práticas são 

freqüentemente relatadas pelas equipes e remontam a uma concepção de saúde policialesca, contrária aos 

princípios do SUS. Nessa concepção, as famílias são entendidas como “relaxadas” (termo utilizado pelos 

participantes da pesquisa) e pouco cuidadosas com as crianças, por isso acredita-se que a mãe não lê a 

CSC –porém, a pesquisa quantitativa mostrou a leitura por 86% das mães entrevistadas. Tais práticas são 

relatadas pelos profissionais em associação ao cumprimento do calendário vacinal em sua maioria, mas 
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profissional sobre a prática da vigilância do crescimento e desenvolvimento da criança na estratégia de saúde da família”, segunda meta, respectivamente,dos Projetos “Uso 

da Caderneta de Saúde da Criança - Atualização, Pesquisa e Divulgação: Passaporte para a Cidadania”e “Novas contribuições para utilização da caderneta de saúde da 
criança: - compreensão sobre o baixo preenchimento e estratégias de qualificação dos profissionais, incluindo material digital interativo” executado pelo Instituto Nacional de 
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também foram conectadas a regularidade da freqüência às consultas de puericultura. Cabe ressaltar que 

em razão de um imperativo da garantia do direito da criança, que porventura é negligenciado, o propósito 

de saúde da família se esvazia, pois as relações de adoecimento que podem permear o contexto no qual a 

criança se insere se tornam invisíveis. As próprias equipes relatam que essa é uma forma de uso que traz 

prejuízos ao acompanhamento da saúde integral, pois impede a construção de um vínculo (foram vários 

os relatos indicando que as famílias “fogem” das equipes). Assim, o uso da CSC que potencialize a saúde 

integral da criança não pode prescindir de uma relação de cuidado com a família.  

Falta de respaldo do trabalho do ACSna CSC 

Apesar de seu protagonismo na relação da ESF com o território, pois é o ACS que vincula a 

equipe de saúde ao território e ao usuário, as interdições ao preenchimento da CSC retiram a legitimidade 

do seu trabalho.  

Os ACS indicam que a CSC não contribui para dar visibilidade às práticas de formação de 

vínculos no território. Tais relatos se contrapõem aos objetivos originais desta ferramenta e indicam a 

necessidade de inclusão de ACS e famílias no registro deste processo de cuidado. Para tal, ambos 

deveriam, como em outros países, serem convidados a realizar anotações que julgassem pertinentes para o 

desenvolvimento saudável deste pequeno cidadão.  

Estratégias de formação para o uso da caderneta–  

A entrevista feita com os 108 gestores das 152 unidades visitadas apontou que não houve 

treinamento/educação continuada sobre acompanhamento do crescimento em 63% das unidades e para o 

acompanhamento do desenvolvimento em 68,5% (dados complementares). 

Os trabalhadores nos grupos focais, por sua vez, indicaram não terem recebido formação ou 

material informativo especificamente sobre o uso da CSC. Alguns dos médicos e enfermeiros relataram 

terem participado de formações promovidas pelas Coordenações Municipais de Saúde da Criança, todavia 

não direcionadas para a utilização da CSC e sim para alguns temas que se relacionam àqueles presentes 

na CSC. Essas formações não incluem os ACS e técnicos, os quais, ademais não têm formação ligada ao 

tema do desenvolvimento infantil (DI). Em relação a esse tema, o “Guia Prático do ACS” (MS) contém 

algumas indicações de aspectos a serem observados por este trabalhador em relação ao uso que deve ser 

feito da Caderneta, mas não fornece elementos que instrumentalizem a prática desta categoria profissional 

no que concerne a temática do DI. Foi discutida a necessidade de divulgar informações sobre o 

desenvolvimento, conscientizando a equipe sobre a importância de seu acompanhamento, e também a de 
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construção de um olhar direcionado às questões relacionais e afetivas do cuidado, tornando os 

profissionais mais sensíveis à promoção do desenvolvimento psíquico. Ou seja, a promoção da saúde 

integral requer um esforço duplo de disponibilização de informações e promoção de formações. Foi 

referido como exemplo bem sucedido de formação para os ACS o projeto “Caminhos do Cuidado”, o qual 

pôde aliar a disponibilização de informações a experimentações e dinâmicas vivenciais que promoveram 

reflexão e mudanças na prática concreta do processo de trabalho. 

Modelos de atenção e usos da caderneta 

Identificamos dois grandes modelos de exercício do cuidado através dos usos da CSC relatados 

pelas equipes de ESF participantes da pesquisa: há um modelo, o qual designamos modelo da 

condicionalidade parcial ( ou do entendimento parcial das condicionalidades) que se ocupa 

fundamentalmente da vigilância dos aspectos relacionados a uma parte das condicionalidades do 

Programa Bolsa Família, a vigilância nutricional e a imunização. E outro, designado modelo da 

integralidade, que fortalece a relação das equipes de saúde com seu território. O primeiro modelo pode 

ser observado nos discursos das equipes quando conferem importância apenas às informações do 

calendário vacinal e do peso.  

Os usos da CSC em sintonia com a atenção integral à saúde da criança podem ser verificados nas 

práticas de acompanhamento de desenvolvimento e de promoção da saúde estimulados pela leitura da 

CSC. Cabe dizer que ambos modelos, em princípio, não são antagônicos e que os arranjos feitos em cada 

território fazem coexistir práticas ligadas tanto a um quanto a outro. No modelo da integralidade, a CSC é 

indutora de uma atenção integral e o PBF é compreendido como uma oportunidade de fazer vínculo e 

exercer o cuidado de forma mais ampliada. Na verdade, a promoção da saúde integral da criança deve 

abranger tanto as práticas voltadas para a redução da morbi-mortalidade, quanto aquelas ligadas ao 

cuidado das relações e do território -em meio aos quais o acompanhamento do DI se realiza. Entretanto, a 

pesquisa aponta que há uma tendência ao desequilíbrio entre tais modelos de cuidado. Freqüentemente, a 

ênfase na vigilância do peso, altura e imunização marginaliza as práticas de promoção do DI. Quando isto 

acontece, observa-se que a CSC não difere do antigo Cartão da Criança (CC), sendo, inclusive, 

denominada apenas como “cartão de vacina”, cartão”e “carteirinha”. Esta compreensão é reforçada pelos 

dados da pesquisa quantitativa apontados anteriormente. 
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Conclusão 

Ressalta-se que as dicotomizações apontadas anteriormente (utilização X preenchimento, formação X 

informação, documentação X comunicação, desenvolvimento X crescimento, criança X família, 

condicionalidade X integralidade) têm sido trabalhadas de maneira assimétrica, e os arranjos que 

poderiam ser formados mantendo um tensionamento saudável entre os pólos destacados não vem sendo 

feitos, culminando em um cuidado fragmentado e pouco resolutivo do ponto de vista da integralidade. 

Dessa maneira, indica-se a necessidade da elaboração de estratégias que fortaleçam a utilização da CSC 

em sua dimensão de instrumento para a integralidade. Diante dos dados expostos, os pontos considerados 

prioritários para a elaboração de tais estratégias são: 

 Fortalecimento do caráter comunicacional da CSC (entendendo que o preenchimento da CSC deve 

estar a serviço desta e tornar-se menos excludente); 

 Definição e instrumentalização das atribuições das categorias das equipes de ESF relacionadas ao 

DI, com especial valorização do potencial do trabalho dos ACS e dos técnicos de enfermagem; 

 Formações (que sensibilizem para o tema do DI e ofertem informações) para todos os membros 

das equipes de ESF contemplando a importância dos temas relacionados à vigilância do 

crescimento e desenvolvimento; 

 Revisão do conteúdo da CSC de maneira a tornar sua linguagem mais acessível a todos que a 

utilizam; 

 Inclusão das equipes de Saúde da Família na distribuição da CSC (provendo exemplares para 

todos), com investigação acerca da possibilidade de mudanças no momento/local da distribuição. 

 


