
Ficha “Controle da Saúde” 

Uma iniciativa do Departamento de Pediatria da  
Faculdade de Medicina da UFMG 



Controle da Saúde 
 Em 1983, a partir de um projeto idealizado por professores da 

Faculdade de Medicina da UFMG a Secretaria Municipal de 
Saúde de Belo Horizonte adotou a ficha Controle da Saúde.  



Controle da Saúde 
 Essa ficha foi desenvolvida a partir de uma proposta de 

avaliação do crescimento denominada Caminho da Saúde que 
tinha como objetivo servir de instrumento para uma atenção 
mais adequada e eficaz à saúde da criança (MORLEY, 1980).  



 A ficha Controle da Saúde possuía caráter educativo e tinha 
como objetivo registrar o acompanhamento do crescimento 
da criança. 

Controle da Saúde  

Observe que as 
informações educativas 

apresentavam 
linguagem acessível. 

A Curva de crescimento 
adotada pela ficha tinha 3 

cores. 



Controle da Saúde 
 

 O limite inferior de peso foi fixado em duas margens 
correspondentes ao percentil 25 (risco de desnutrição) e 
ao percentil 3 (desnutrição).  

 
 Optou-se pelo emprego de cores para que as 

informações, obtidas através da avaliação do peso pelos 
percentis, pudessem ser transmitidos de forma simples 
para a comunidade. 



Controle da Saúde 

Vermelho: ela necessita 
de cuidados especiais 
(grande chance de ser 

desnutrida) 

Amarelo: a criança 
necessita de maior 

controle. 

Verde: a criança está 
crescendo bem. 



Controle da Saúde 

 Na época em que a ficha foi utilizada, não havia 
preocupações acerca da Obesidade infantil. Por isso, não 
há um percentil que demarque um limite superior para o 
peso da criança. 

 

 Na construção desses gráficos foram utilizados como 
referência somente os percentis do sexo feminino, com o 
objetivo de criar uma única ficha para ambos os sexos.  
 

 As curvas dos meninos se disporiam ligeiramente acima, 
sem alterar significativamente os resultados.  
 

 



Controle da Saúde 

Veja que a marcação da 
idade da criança era feita 

através do sistema 
calendário, como no 
Caminho da Saúde. 

Também havia espaço para 
o registro da altura da 

criança, do crescimento de 
sua cabeça e uso do leite 

materno. 



 O Controle da Saúde foi utilizado em Centros de Saúde de 
Belo Horizonte nos anos 80, sendo importante instrumento 
de acompanhamento periódico da saúde infantil, que 
precedeu outros instrumentos de abrangência nacional. 

Controle da Saúde 
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