
Descobrindo o  Cartão da Criança   

Uma breve história - do lançamento do Cartão da Criança à 
criação da Caderneta de Saúde da Criança 



Descobrindo o Cartão da Criança 
 

 Com o intuito de melhorar as as 
desfavoráveis condições de saúde 
da população infantil brasileira, o 
Ministério da Saúde (MS) criou, a 
partir de 1984, o PAISC – Programa 
de Atenção Integral à Saúde da 
Criança. 

  O PAISC possuía como eixos o 
acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento, o incentivo ao 
aleitamento materno e orientação 
para o desmame, a prevenção e o 
tratamento das doenças diarréicas 
e respiratórias agudas e a 
imunização. 



Descobrindo o Cartão da Criança 
 Seguindo as propostas de Acompanhamento do Crescimento e 

Desenvolvimento e de Controle de doenças preveníveis por Imunização, foi 
lançado o Cartão da Criança (CC). 

 Os objetivos do CC eram unificar as informações entregues à família: 

Curva de Crescimento. 

Cartão de Vacinas. 



O Cartão da Criança 
 O CC deveria atuar como instrumento de conscientização, abrindo espaço 

para uma participação ativa da família e da comunidade na promoção de 
sua própria saúde.  

Observe que as 
informações 

apresentavam 
linguagem acessível. 



O Cartão da Criança 
O CC deveria ser preenchido 

por qualquer membro da 
equipe de saúde, e não 

apenas pelo médico e ser 
explicado detalhadamente ao 

acompanhante da criança. 



O Cartão da Criança 
 O Cartão consta de espaço para: 

Identificação da criança. Agendamento de 
consultas. 

Calendário de 
Imunizações. 

Além do gráfico 
para o 

acompanhamento 
do crescimento de 
zero a cinco anos 
onde foi utilizado 

o indicador 
nutricional Peso 

para a Idade. 



O Cartão da Criança 
 Foi impressa uma ficha para cada sexo devido às pequenas variações do 

referencial de normalidade para o peso esperado em meninas e meninos. 

Para MENINOS Para MENINAS 



O Cartão da Criança 
 Analisando a curva  Peso X Idade, observamos que: 

O gráfico apresentava duas 
linhas de referência: o 

percentil 10 e o percentil 90 

A marcação da idade da 
criança era feita através 
do sistema calendário. 

Era  estimulado o registro 
de eventos importantes 
relacionados à saúde da 

criança. 



O Cartão da Criança 
 

 A referência utilizada para a curva de crescimento foi a do 
estudo norte-americano do NCHS (National Center for 
Health Statistics) de 1977; 
 

 percentil 10 foi escolhido como ponto de corte em função 
da alta sensibilidade para o diagnóstico da desnutrição 
infantil.  
 



O Cartão da Criança 

 Para acompanhamento do 
desenvolvimento, foi proposta 
pelo PAISC uma ficha para ser 
anexada ao prontuário da 
criança.  

 Nesta ficha há alguns marcos 
do desenvolvimento motor e 
social-adaptativo que deveriam 
ser observados e anotados no 
decorrer da consulta, de 
acordo com o seguinte código: 
Presente (P); Ausente (A): não-
verificado (NA). 

 



O Cartão da Criança 
 Na década de 90, um segundo modelo do CC foi lançado 

pelo Ministério da Saúde. 

O que mudou? 



O Cartão da Criança 

Novos dados foram 
acrescentados à 
identificação da 

criança. 



O Cartão da Criança 

Há um espaço 
destinado aos direitos 

da criança. 



O Cartão da Criança 

A curva de 
acompanhamento do 

crescimento permaneceu a 
mesma. 



O Cartão da Criança 
 A avaliação simplificada do 

desenvolvimento de crianças 
até quatro anos também foi 
incorporada ao novo CC, onde 
há marcos de desenvolvimento 
infantil.  

 Sugestões acerca de cuidados 
com a criança, incentivo à 
amamentação e 
recomendações de estimulação 
para o desenvolvimento e 
prevenção de acidentes 
constam neste parte do CC. 



O Cartão da Criança 

 
Orientações de 

desenvolvimento infantil 
para os pais. 

 

Espaço para anotar 
idade em que a 

habilidade foi adquirida. 



O Cartão da Criança 
 No final da década de 90, o MS adotou outra versão do 

CC. 



O Cartão da Criança 
 Houve modificações no limiar de normalidade para 

acompanhamento do crescimento infantil.  

O percentil 3 foi adotado 
como limite inferior e ponto 
de corte para o diagnóstico 

de desnutrição. 



O Cartão da Criança 
 Além da curva correspondente ao percentil 3, são apresentadas 

as curvas do percentil 10 e 97.  
 A preocupação em aumentar a especificidade do ponto de corte 

para o diagnóstico de desnutrição na curva do CC, coincide com a 
redução de quase 20% no déficit de crescimento em crianças 
menores de 5 anos, configurando uma mudança do perfil 
epidemiológico das crianças brasileiras.  

 As curvas correspondentes aos percentis 3 e 97 foram 
desenhadas no gráfico com linha cheia; a curva referente ao 
percentil 10, com linha tracejada. Considerava-se que o percentil 
3 era o ponto de corte para desnutrição e o percentil 97, para 
obesidade. As crianças com pesos entre os percentis 3 e 10 eram 
consideradas com risco para desnutrição e deveriam ser 
acompanhadas.  



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

A Caderneta de Saúde da Criança 
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