
O início da Caderneta de Saúde da 
Criança 

Da CSC de 2005 à CSC de 2007 
 



 Fevereiro de 2005: é lançada a  Caderneta de Saúde da Criança 
(CSC), que veio substituir o Cartão da Criança (CC), 
apresentando-se como um documento mais completo com o 
intuito de aperfeiçoar a vigilância à saúde da criança. 
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Retomada das 
três cores para 
caracterizar a 

situação 
nutricional da 

criança  

Ampliação do 
gráfico de 

peso/idade até os 
sete anos  
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 A retomada das três cores teve o intuito de facilitar o 
entendimento dos pais acerca do estado nutricional de seus 
filhos, sem contudo, deixar de valorizar a inclinação do gráfico 
peso/idade. 

 
 Outra alteração importante foi a disponibilização de orientações 

sobre uma alimentação saudável, além de dicas sobre saúde e 
prevenção de acidentes.   
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Introdução do 
gráfico para 
acompanhamento 
do perímetro 
cefálico no 
primeiro ano de 
vida  
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Espaço para anotações de 
intercorrências clínicas e 
tratamentos efetuados  
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 Em 2007, a CSC foi aperfeiçoada, culminando na 

produção de um documento mais completo, totalizando 
82 páginas, e conhecido como passaporte da cidadania 
dos pequenos cidadãos brasileiros. 
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 Surgiram, também, espaços para o nº do prontuário na 
unidade básica e para mudanças de endereço.  

Espaço para 
a impressão 

do pé da 
criança e do 
dedo de sua 

mãe  
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 Detalhamento das 

informações sobre 
nascimento, triagem 
neonatal e 
alimentação no 
momento da alta da 
maternidade. 
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A avaliação do perímetro cefálico foi 
estendida até os 2 anos de vida.  
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 O gráfico de acompanhamento do crescimento da criança nessa CSC utiliza 
as curvas do estudo norte-americano do NCHS. 

 

Pela primeira vez, 
a altura foi 

utilizada nos 
gráficos de 

acompanhamento 
do crescimento da 

criança e a 
avaliação foi 

ampliada até os 
10 anos de idade.  
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Introdução de alerta sobre sinais de 
perigo  
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Orientações sobre os cuidados a serem 
tomados na diarréia e desidratação.  
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 Muitas outras informações foram adicionadas, tais como: os 

direitos dos pais e da criança, entre eles o registro gratuito; 
orientações mais detalhadas sobre a amamentação e cuidados 
importantes nos primeiros dias de vida. 
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