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RESUMO
RIBEIRO, Vera Regina Apoliano. Caderneta de saúde da criança: utilização
na rede de atenção básica em Fortaleza. 108f. Dissertação (Mestrado
Profissional em Saúde da Criança e do Adolescente) – Universidade Estadual
do Ceará, Fortaleza, 2014.
A Caderneta de Saúde da Criança (CSC) é um valioso instrumento de
vigilância e monitoração do crescimento e desenvolvimento infantil disponível
para os cidadãos brasileiros por ocasião do nascimento. Apesar de sua
importância, seu aproveitamento adequado não vem sendo contemplado, de
acordo com estudos realizados no território nacional. A atual pesquisa teve
como objetivo analisar a utilização da CSC, no primeiro ano de vida de crianças
nascidas no período de 01 de janeiro de 2011 a 31 de julho de 2012, no
município de Fortaleza. Foi criado um sistema de pontuação para atribuir notas
de zero a dez às CSC de acordo com os seus índices de preenchimento.
Considerou-se que as CSC com notas inferiores a 4.0, teriam notas
insatisfatórias e as que tiveram notas superiores a 4.0, satisfatórias. Fatores
sociodemográficos das mães e das crianças e fatores relacionados à trajetória
de acompanhamento das crianças no primeiro ano de vida constituíram as
variáveis preditoras estudadas. A análise bivariada foi realizada com o
propósito de estabelecer a força da associação entre as variáveis
independentes (fatores de exposição, variáveis de exposição) e a variável
dependente (nota da caderneta da criança), calculando-se as Odds Ratio (OR)
e seus respectivos intervalos de confiança (IC 95%), utilizando-se o teste quiquadrado (2). A seguir foi realizada a análise multivariada, cujo procedimento
estatístico para ajuste dos efeitos de confusão foi regressão logística, tendo
como critério para entrada no modelo as variáveis com significância inferior a
20% (p < 0,20) na análise bivariada. Aplicou-se o método Stepwise Forward
Selection, permanecendo no modelo de regressão somente as variáveis que
apresentaram p < 0,05. As notas das CSC variaram de zero a 8.7. Associação
significativa foi encontrada com: idade da criança maior que 18 meses no
momento da pesquisa (OR= 2,46), número de consultas de puericultura
realizadas inferior a sete (OR= 3,87) e mães que nunca fizeram anotações nas
CSC (OR= 2,6). Os resultados mostraram que a utilização da CSC no
município de Fortaleza é bastante insatisfatória e medidas devem ser tomadas
visando capacitação, sensibilização e compromisso de profissionais e pais,
com o intuito de valorizar a CSC como ferramenta promotora de saúde infantil.
Palavras chaves: Criança – Cartão de saúde; Saúde infantil; Crescimento e
desenvolvimento infantil.
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ABSTRACT
RIBEIRO, Vera Regina Apoliano. Child health record: use the network of
primary health care in Fortaleza. 108f. Dissertation (Master in Professional
Child and Adolescent Health) - State University of Ceará, Fortaleza, 2014.
The Child Health Record (CHR) is a valuable instrument for monitoring of child
growth and development available to Brazilian citizens on the occasion of the
birth. Despite their importance, their use appropriate not been contemplated,
according to studies carried out in national territory. The current study aimed to
analyze the use of the CHR, in the first year of life of children born in the period
of January 1, 2011 to July 31, 2012, in Fortaleza city. A scoring system was
created for assigning zero to ten notes at CSC according to their fill rates. It was
felt that the CHR with notes less than 4.0 have unsatisfactory and the notes
they had grades in excess of 4.0, satisfactory. Social and demographic factors
of mothers and children and factors related to trajectory tracking of children in
the first year of life were predictive variables studied. The bivariate analysis was
performed with the purpose of establishing the strength of the association
between independent variables (explanatory factors, exposure variables) and
the dependent variable (note the child's book), calculating the Odds Ratio (OR)
and their respective confidence intervals ( 95%CI), using the Chi-square test (2).
The following was performed multivariate analysis, whose statistical procedure
for adjusting the effects of confusion was logistic regression, as a criterion for
entry into the model variables with significance less than 20% (p<0,20) in
bivariate analysis. Applied the method step wise is wardselection, remaining in
the regression model only those variables that presented < p 0.05. The notes of
the CHR have ranged from zero to 8.7.A significant association was found with:
age of: child’s age greater than 18 months at the time of the study (OR = 2.46),
number of childcare queries performed less than seven (OR= 3.87) and
mothers who never made notes in the CHR (OR = 2.6). The results showed that
the use of the CHR in Fortaleza city is quite unsatisfactory and taken measures,
aiming at training, sensitization and commitment of professionals and parents
are required to enhance the CHR as a tool promoting children's health.
Key words: Child - Health Card; Child health; Child growth and development.
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1 INTRODUÇÃO

A atenção básica do Sistema Único de Saúde é uma estratégia de
vigilância que constitui o alicerce da organização das ações voltadas para o
cuidado e assistência infantil. Como parte do cumprimento dessas ações, em
2005, foi implantada pelo Ministério da Saúde, a Caderneta de Saúde da
Criança (CSC) destinada ao acompanhamento de todas as crianças nascidas
vivas em território nacional (BRASIL, 2005a).
A CSC veio a substituir o Cartão da Criança (CC) lançado, em sua
primeira versão, em 1986, a partir do Programa de Atenção Integral à Saúde da
Criança – PAISC, criado em 1984, pelo Ministério da Saúde. O PAISC possuía
diretrizes para a atenção infantil, concentrados na prevenção de doenças e
promoção de saúde, tendo como um dos eixos o acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento infantil, como meta para organização da
assistência à criança (SOUZA, 2010).
A CSC é um instrumento mais complexo que o CC, pois além de
permitir o seguimento do crescimento e desenvolvimento infantil, proporciona
informações relevantes aos pais e cuidadores, que são de extrema importância
para o acompanhamento de saúde de cada indivíduo. É um documento que
possibilita o registro dos dados e eventos mais significativos para a criança,
garantindo a chance de um intercâmbio entre a família e os diversos
profissionais de saúde. Assim, ela transita com a criança e a família, pelos
diferentes serviços e níveis de atenção demandados no exercício do cuidado
em saúde (BRASIL, 2011b).
A caderneta de saúde deve ser apropriada pelos familiares, com o
intuito de assegurar a assistência global à criança e os seus direitos como
cidadã. Para que esse objetivo se concretize, é fundamental o preenchimento
dos seus dados pelos profissionais de saúde. É importante que todos os que
cuidam da população infantil, seja no ambiente doméstico, nas creches,
escolas ou unidades de saúde, observem as informações anotadas nessa
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ferramenta, para que possa ocorrer um eficaz acompanhamento da criança,
haja vista a possibilidade de conhecimento do seu histórico de saúde, através
dos dados registrados (BRASIL, 2005b).
No Brasil, nos últimos anos, foram publicados alguns estudos com o
intuito de avaliar a utilização, pelos profissionais cuidadores da população
infantil, do CC e da CSC como instrumento de saúde. Apesar do significado
dessas ferramentas, no que diz respeito à produção de saúde, as pesquisas
mostram uma pobreza do seu uso, contrastando com a riqueza de informações
que poderiam estar nelas contidas, se os dados fossem obtidos e registrados
adequadamente.
Em Teresópolis, Santos e colaboradores (2000) realizaram inquérito
populacional, por meio de entrevistas, com informações de 329 crianças e suas
respectivas mães. Mais de 90% das crianças haviam comparecido à consulta
pediátrica nos três meses anteriores e quase todas possuíam o cartão da
criança, embora em 30% desses cartões não houvesse qualquer peso
registrado no período.
Em Feira de Santana, na Bahia, foi realizado estudo com o propósito
de verificar o índice de preenchimento do Cartão da Criança, com ênfase no
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento em menores de um ano.
Como resultados, a pesquisa mostrou que na população estudada, o CC não
estava sendo utilizado plenamente, principalmente no dado desenvolvimento e
índice de Apgar. (VIEIRA et al., 2005).
Ratis e colaboradores realizaram pesquisa, utilizando banco de
dados da secretaria de saúde em Pernambuco, com o objetivo de avaliar
aspectos estruturais e processuais da vigilância do crescimento em 120
unidades públicas de saúde desse estado. O estudo mostrou que das crianças
que apresentaram o cartão, 38% possuíam nenhum ou apenas um ponto de
registro de peso. (RATIS et al., 2004).
Ainda em Pernambuco, foi feito estudo para diagnóstico situacional
da ação de acompanhamento do crescimento em menores de um ano da
Região Metropolitana do Recife e interior do estado. Como resultados, dentre
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816 crianças estudadas, apesar de 81,2% disporem do cartão da criança,
apenas 53,1% das crianças foram pesadas e 21% foram medidas em seu
comprimento. (CARVALHO et al., 2008).
Em Belo Horizonte, foi realizado estudo transversal descritivo de 797
CSC de crianças nascidas entre abril e dezembro de 2005 e entregues às
mães na maternidade. Destas, apenas 32% receberam explicações sobre o
uso da caderneta de saúde da criança e somente 25% das CSC apresentavam
o registro de orientação para que a criança fosse levada à unidade básica de
saúde na primeira semana de vida. (GOULART et al., 2008).
Mais recentemente, foi publicado estudo baseado em entrevistas e
verificação direta das cadernetas de 365 crianças das nove regionais de saúde
de Belo Horizonte (MG). Nos resultados, chamou a atenção o baixo percentual
de cadernetas em que os gráficos disponíveis foram utilizados adequadamente.
O peso ao nascer estava registrado corretamente em 94,1% das CSC, embora
apenas em 69,3% delas este dado estivesse registrado no gráfico apropriado.
O perímetro cefálico ao nascer estava registrado no gráfico em 15,5% das
CSC, embora 85,6% delas tivessem essa informação disponível nas primeiras
páginas da caderneta. As conclusõesapontam para a precária utilização da
CSC, reforçando a necessidade de investimentos em capacitação dos
profissionais e organização dos serviços para que ela cumpra seu papel na
promoção da saúde infantil (ALVES et al., 2009).
Em Pelotas (RS) foi realizado estudo sobre avaliação e opinião das
mães sobre a CSC em unidades básicas de saúde. As seções mais apreciadas
pelas mães foram o acompanhamento do desenvolvimento das crianças e os
gráficos. A pesquisa concluiu que apesar de muitas variáveis sobre saúde
infantil estarem incluídas na CSC, poucas são utilizadas (LINHARES et al.,
2012)
No município de Belém (PA), foi feita uma pesquisa que teve por
objetivo avaliar os conhecimentos e práticas, relacionados à vigilância do
desenvolvimento da criança, de 160 profissionais que atuavam na atenção
primária à saúde. O estudo concluiu que médicos e enfermeiros da atenção
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primária no município de Belém apresentaram deficiências nos conhecimentos
sobre desenvolvimento infantil e que a vigilância do desenvolvimento não era
realizada de forma satisfatória, sendo necessárias sensibilização e capacitação
dos profissionais para esta prática. (FIGUEIRAS et al., 2003).
Em Fortaleza, em 2003, foi realizado inquérito epidemiológico, no
qual vinte profissionais de saúde que atuam em uma das áreas regionais desse
município foram entrevistados. O estudo teve a finalidade de identificar os
fatores relacionados ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
mediante o gráfico pôndero-estatural da criança. Avaliar o preenchimento dos
cartões da criança não constituiu objetivo da pesquisa. Os resultados
mostraram que o seguimento do crescimento e desenvolvimento eficaz parece
ainda não ter sido despertado por parte dos profissionais de saúde (FROTA et
al., 2007).
De acordo com pesquisas, nas bases de dados BVS, PUBMED e
SCIELO, até a presente data, não se encontram estudos sobre a situação do
preenchimento dos registros da CSC, em unidades de atenção básica de
saúde no município de Fortaleza. Diagnosticar essa realidade trará uma ideia
de como esse município se comporta em relação ao cenário nacional, além de
propiciar reflexões que possam contribuir para mudanças positivas que venham
a favorecer a prática do cuidado à saúde infantil.
Conhecer os dados registrados em CSC de crianças, sobretudo no
primeiro ano de vida, período em que as variáveis ambientais têm grande
influência na dinâmica do crescimento e desenvolvimento infantil, é de extrema
importância para um diagnóstico de como essa população vem sendo
contemplada no seu direito aos cuidados em saúde, dentro da realidade da
atenção primária.
Avaliar os índices de preenchimento das CSC, em Fortaleza, em
crianças nascidas nesse município, atendidas e acompanhadas em unidades
básicas de saúde pode vir a possibilitar a mensuração da necessidade de
melhorar a implementação de medidas de políticas públicas que proponham
capacitação, compromisso e sensibilização de profissionais envolvidos com a
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saúde materno-infantil para que a caderneta possa vir a ser utilizada de forma
efetiva, com todo o seu potencial, como instrumento de vigilância e educação
na promoção de saúde da criança.
Além disso, a obtenção das informações registradas nas CSC
poderá então funcionar como uma potencial e valiosa base de dados para
subsidiar pesquisas epidemiológicas posteriores com maior complexidade, que
permitam uma aproximação diagnóstica maior da situação de saúde e doença
infantil nesse município, no âmbito da atenção básica, envolvendo diferentes
áreas regionais de Fortaleza.
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REFERENCIAL TEÓRICO
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Crescimento infantil

Crescimento é um processo biológico e dinâmico, onde ocorrem
multiplicação e aumento do tamanho celular, e, consequentemente, corporal.
Inicia-se a partir da concepção, quando começa a vida humana. A partir desse
instante, o ovo que se transformará em embrião, e, por seguinte em feto, passa
a sofrer influências diretas, advindas do organismo materno que o abriga e, de
forma indireta, do ambiente em que a mãe está inserida. Já desde os primeiros
dias, a vida que se forma merece cuidados de ordem nutricional, física e
afetiva, para que seu crescimento se dê de modo satisfatório durante todo o
período gestacional (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2012a).
Por ocasião do parto, o bebê que nasce necessita de cuidados
médicos imediatos, do contato com a mãe e do leite materno, fonte
fundamental de nutrição e saúde para o pequeno ser. Nos meses e anos que
se sucedem a criança precisa do acompanhamento por profissionais que
desempenham cuidados em saúde, para que seu crescimento físico e
desenvolvimento neuromotor, intelectual e psicoemocional sejam atingidos em
plenitude, de tal forma que venha, no futuro, a se tornar um cidadão saudável e
apto a assumir o seu papel na sociedade da qual fará parte.
O crescimento pode ser definido como um aumento quantitativo no
tamanho ou massa. Medidas de altura em centímetros ou peso em quilogramas
indicam o quanto o crescimento ocorreu em uma criança (BOGIN, 1999).
Constitui um dos melhores indicadores de saúda de criança, refletindo as suas
condições de vida no passado e no presente (HANLEY et al., 2010).
O crescimento é influenciado por fatores intrínsecos e extrínsecos.
No primeiro grupo se incluem os de ordem genética, que podem determinar
doenças metabólicas ou malformações congênitas. Dentre os determinantes
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extrínsecos, destacam-se a alimentação, a saúde, a higiene, a habitação, os
fenômenos psicossociais, a educação e os cuidados gerais com a criança.
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2010).
Do ponto de vista do crescimento, a herança genética recebida do
pai e da mãe estabelece um potencial ou alvo genético que pode ser atingido.
Baseadas em estudos de populações, foram calculadas estimativas de estatura
alvo de acordo com a altura dos pais. O modelo de Tanner indica uma estatura
alvo calculada pela média da altura dos pais (MAP) acrescida de 6,5
centímetros para meninos e MAP reduzida de 6,5 centímetros para meninas.
(TANNER et al., 1970).
Um bom exemplo da influência do meio ambiente sobre o
crescimento físico é o de gêmeos idênticos, com a mesma herança e potencial
genético. Em um estudo com 300 pares de indivíduos homozigóticos, criados
separadamente, com diferentes condições socioeconômicas, observou-se uma
variação média de seis centímetros de estatura, quando adultos, sendo que
aqueles criados em ambientes carentes e com acesso limitado aos serviços de
saúde foram sempre mais baixos que seus irmãos (BRASIL, 2002).

2.2Desenvolvimento infantil

Desenvolvimento, segundo Marcondes (1991), é o aumento da
capacidade do indivíduo em realizar tarefas cada vez mais complexas. Na
dependência da visão de cada profissional, o conceito de desenvolvimento
toma dimensões mais amplas, pois o neuropediatra certamente pensará na
maturação do sistema nervoso central e da mesma forma, o psicólogo estará
pensando nos aspectos cognitivos, na inteligência, na inter-relação com o meio
ambiente e constituição do psiquismo (OPAS, 2005).
No lactente ocorrem inúmeras transformações progressivas, no que
se refere ao domínio neuropsicomotor. O desenvolvimento se dá de forma
crânio-caudal e próximo-distal. Assim, os braços passam a obedecer ao
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controle cortical e à orientação visual, antes que as pernas. (SIGOLO; AIELO,
2011).
Nos dois primeiros anos de vida, o acompanhamento do
desenvolvimento infantil é fundamental, visto que é nessa fase que o tecido
nervoso mais cresce e amadurece. Também é nessa época, que a criança
responde melhor aos estímulos e terapias advindas do meio ambiente
(DRANE; LOGEMANN, 2000).
De acordo com os trabalhos de Grantham e colaboradores (2007),
existe o risco de 200 milhões de crianças abaixo de cinco anos em países em
desenvolvimento não alcançarem o seu potencial cognitivo em virtude de
fatores como pobreza, saúde e nutrição deficientes, além da falta de cuidados
e estimulação adequados.
Pilz e Schermann (2007) realizaram um trabalho em Canoas (RS)
com 197 crianças de zero a seis anos de vida, sendo que 27% delas
apresentaram teste de desenvolvimento suspeito de atraso. A baixa renda
familiar, dentre os fatores estudados, foi o mais implicado com essa associação.
Um grupo crescente de pesquisadores acredita que os primeiros mil
dias de vida de uma criança, que incluem o tempo gestacional (270 dias)
somado aos dois primeiros anos (730 dias), podem definir suas perspectivas de
saúde e inclusive sua expectativa de vida. Existe um número crítico de estágios
no desenvolvimento de uma criança e se uma dessas fases não for perfeita,
haverá consequências no futuro (BARKER, 2012).
Alimentação saudável, incluindo o aleitamento materno exclusivo
nos seis primeiros meses de vida e acesso a imunizações e serviços de saúde
adequados são fatores de proteção para a população infantil que possibilitam
crescimento e desenvolvimento satisfatórios, prevenindo doenças presentes e
futuras.
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2.3 Trajetória histórica do cuidado com a criança

Sabe-se que, no Código de Hamurabi (século XVIII a.C) já existiam
leis de proteção à criança (SANTOS, 2010), tais como:
Se alguém roubar o filho menor de outrem, este alguém deve ser
condenado à morte.
Se alguém não considera entre seus filhos aquele que tomou e criou
como filho, o adotado pode voltar à sua casa paterna.
Se alguém der seu filho para uma ama e a criança morrer nas mãos desta
ama, mas a ama, com o desconhecimento do pai e da mãe, cuidar de
outra criança, então eles devem acusá-la de estar cuidando de outra
criança sem o consentimento do pai e da mãe. O castigo desta mulher
será ter os seus seios cortados.

Hipócrates (460 a.C) foi um dos primeiros a reconhecer e a escrever
sobre os benefícios da amamentação como dieta higiênica, pois já observava a
maior mortalidade entre bebês que não eram amamentados. Posteriormente,
Sorano se interessou pelo aspecto da cor, odor, sabor e densidade do leite
humano, e Galeno foi o primeiro a orientar que a alimentação infantil deveria
ser feita sob a supervisão de um médico (CRESPIN, 1992).
No século XII, surge em Roma, o asilo do Espírito Santo com a “roda”
para recolher, de forma sigilosa, crianças que eram abandonadas, onde mães
pobres depositavam seus filhos, confiando na caridade das freiras para que os
criassem (SANTOS, 2010). No Brasil, no século XVIII, Romão de Mattos Duarte
fundou a “Roda dos Expostos na Misericórdia do Rio de Janeiro”, similar às da
Europa (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2012b).
Existem

referências

feitas

a

José

Bonifácio,

“Patrono

da

Independência”, por seus esforços em proteger as escravas durante a gravidez
e amamentação (SANTOS, 2010).
A pediatria e a puericultura no Brasil surgem, em bases científicas,
com Carlos Arthur Moncorvo de Figueiredo que no final do século XIX, foi o
responsável pela criação da primeira clínica infantil brasileira e o curso pioneiro
de pediatria no Rio de Janeiro (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA,
2012b).
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A partir do reconhecimento da importante influência que as
condições

de

vida

da

criança

exercem

sobre

o

crescimento

e

o

desenvolvimento, os organismos nacionais e internacionais de saúde, como a
Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira
de Pediatria, preconizam o acompanhamento do crescimento como atividade
de rotina na atenção à criança.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a infância e a
adolescência são os períodos da vida em que mais se faz necessário o
acompanhamento médico.As consultas rotineiras, conhecidas pelo termo
puericultura, avaliam o desenvolvimento da criança e são fundamentais no
diagnóstico e tratamento de possíveis distúrbios, como por exemplo, de
crescimento ou alimentar. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2006).
O monitoramento do crescimento e do desenvolvimento deve ser feito
desde a vida intra-uterina até o término da adolescência. Durante os dois
primeiros anos de vida são detectadas as alterações relacionadas com várias
patologias. Nesse período, é importante a verificação do peso, da estatura ou
altura e do perímetro cefálico.
De acordo com o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de
Pediatria (2006), a puericultura, no primeiro ano de vida, deve ocorrer da
seguinte forma:


Aos quinze dias de vida, com um mês, dois meses, quatro meses, seis
meses, nove meses e doze meses.
Para os períodos subsequentes, a Sociedade Brasileira de Pediatria

recomenda:


No segundo ano de vida: aos quinze meses, dezoito meses, vinte e um
meses e vinte e quatro meses;



Entre dois e cinco anos de vida: a cada seis meses.



Entre seis e dezoito anos: uma vez por ano.
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2.4 Instrumentos para registro de acompanhamento da criança

2.4.1 O Cartão “Caminho da Saúde”

Com o intuito de promover o seguimento do crescimento infantil,
instrumentos de registros para tornar possível esse acompanhamento foram
elaborados ao longo das últimas décadas.
Já no final da década de 1950, David Morley propôs que o
acompanhamento longitudinal do peso de crianças poderia informar um
comprometimento nutricional antes que este se tornasse clinicamente evidente,
possibilitando intervenções precoces. Em 1959, Morley elaborou um cartão que
continha uma curva denominada “Caminho da Saúde” que permitia a avaliação
ponderal sequencial da criança. O cartão, introduzido inicialmente na Nigéria,
possibilitava também registrar as imunizações efetuadas (MORLEY;ELMOREMEEGEN, 2000).
Esse instrumento foi desenvolvido para ser usado por agentes de
saúde com pouca capacidade de leitura e escrita, onde havia escassez de
profissionais qualificados. Por esse motivo, como mostra a figura 1, o cartão
era afixado junto à balança na ocasião em que o peso da criança era aferido,
facilitando a marcação na curva. A mãe participava do processo de pesagem e
registro dos dados no cartão (ZEFERINO, 2003).
Os acontecimentos mais importantes da vida da criança, tais como o
desmame, nascimento de outro irmão ou doenças mais graves poderiam ser
registrados no decorrer do acompanhamento longitudinal. Além disso, o cartão
“Caminho da Criança” deveria ficar com a família e não nos serviços de saúde.
Essa prática, além de se mostrar mais vantajosa, agilizando a pesagem e
anotação dos dados, reforça a importância da família no compartilhamento da
responsabilidade sobre a saúde da criança (MORLEY;ELMORE-MEEGEN,
2000).
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FIGURA 1 – Cartão com a curva “Caminho da Saúde” desenvolvido por David
Morley, 1959.

.

Para registro dos pesos, o cartão continha duas linhas (FIGURA 1),
uma inferior e outra superior, que delimitavam a área correspondente ao peso
adequado para a idade. É sabido hoje que a linha superior correspondia
exatamente ao percentil 50 para meninos e a inferior ao percentil três para
meninas do estudo norte-americano do NCHS (National Center for Health
Statistics) realizado em 1977. Portanto, apesar do cartão “Caminho da Saúde”
ter sido elaborado antes da realização desse estudo, já representava um
documento que poderia ser considerado apropriado para avaliação do ganho
ponderal (ZEFERINO, 2003).

2.4.2 O Cartão da Criança

A crescente preocupação com o seguimento adequado da
população pediátrica, no que diz respeito ao crescimento físico e ao
desenvolvimento neuropsicomotor resultou em tomadas de medidas de
políticas públicas, em níveis mundial e nacional, sobretudo nos últimos anos.
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Na década de 70, a Conferência de Alma-Ata, realizada no
Cazaquistão teve como um dos resultados, recomendação à monitoração do
crescimento na população infantil. No Brasil, o tema passou a ganhar
relevância em 1984, com a criação do “Programa de Assistência Integral à
Saúde da Criança (PAISC)” pelo Ministério da Saúde. Este programa formulou
cinco ações básicas, visando assegurar a integralidade na assistência prestada
pelos serviços de saúde, desviando o foco de atenção, concentrado em
patologias, para a priorização de ações de cunho preventivo, cujo eixo
fundamental passou a ser garantir crescimento e desenvolvimento adequados
(WHO, 1978).
O PAISC possuía, como eixos, cinco ações básicas em saúde: o
incentivo ao aleitamento materno e orientação para o desmame; a prevenção e
o tratamento das doenças diarreicas; a assistência às doenças respiratórias
agudas; a imunização e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
infantil, tendo como meio de visualização o cartão da criança, elaborado pelo
Ministério da Saúde no Brasil, em 1986 (BRASIL, 2011a).
O primeiro cartão da criança apresentava duas versões, uma para
cada sexo, em virtude das pequenas variações do referencial de normalidade
para o peso esperado em meninos e meninas.
O cartão (FIGURA 2) apresentava espaço para identificação da
criança, agendamento de consultas, calendário de vacinações e gráfico para o
acompanhamento de peso para a faixa etária entre zero e cinco anos.O PAISC
propôs também uma ficha a ser anexada ao prontuário da criança, com alguns
marcos do desenvolvimento motor e social-adaptativo que deveriam ser
avaliados e registrados por ocasião da consulta.
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FIGURA 2 – Cartão da Criança em sua primeira versão, 1988

A referência utilizada para a curva de crescimento do primeiro
cartão da criança foi a do estudo norte-americano do NCHS (National Center
for Health Statistics) de 1977, sendo o percentil 10 escolhido como ponto de
corte em função da alta sensibilidade para o diagnóstico da desnutrição
infantil (HAMIL et al., 1979). O gráfico apresentava duas linhas, uma inferior e
outra superior, correspondentes ao percentil 10 e ao percentil 90
respectivamente.
Com a promulgação da constituição de 1988 houve uma
implementação das ações preventivas, o que determinou a importante decisão
de implantação do cartão da criança em todo o território nacional (BRASIL,
2011a; SOUZA, 2010). No contexto dessas medidas, o cartão deveria atuar
como instrumento de conscientização, abrindo espaço para uma participação
ativa da família e da comunidade na promoção de sua própria saúde.
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Na década de 1990, foi lançado um segundo modelo (FIGURA 3) do
Cartão da Criança pelo Ministério da Saúde, onde foram acrescentados novos
dados à identificação da criança, como peso, estatura e perímetro cefálico ao
nascimento, índice de Apgar no quinto minuto e tipo de parto. Foi também
incorporada à avaliação simplificada do desenvolvimento de crianças até
quatro anos de idade. Além disso, o cartão continha a enumeração dos
seguintes direitos da criança:



Ser amamentada;



Ser bem alimentada, vacinada e receber acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento;



Contar com bons serviços de saúde, boas creches e boas escolas;



Viver em lugar saudável, ter oportunidade de brincar e aprender;



Receber afeto e viver sem violência.
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FIGURA 3 – Cartão da Criança em sua segunda versão, 1990

2.4.3 A Caderneta de Saúde da Criança

Em 2005, o Cartão da Criança foi substituído pela Caderneta de
Saúda de Criança (CSC) que é um documento mais completo com o intuito de
aperfeiçoar a vigilância à saúde da criança (BRASIL, 2005b).
A CSC foi submetida a modificações posteriores, e, em 2011, foi
lançada a sua última edição, consistindo em uma excelente ferramenta para
acompanhamento da saúde, crescimento e desenvolvimento da criança, do
nascimento aos nove anos de idade.
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A caderneta apresenta um modelo para cada sexo (figura 4), e é
dividida em duas partes: a primeira é direcionada a quem cuida da criança,
contendo informações e orientações para ajudar na promoção de melhores
cuidados. Os direitos das crianças e dos pais são apresentados, além de
orientações sobre o registro de nascimento, amamentação e alimentação
saudável, vacinação, crescimento e desenvolvimento, sinais de perigo de
doenças graves, prevenção de acidentes e violências, dentre outros. A
segunda parte da CSC é destinada aos profissionais de saúde, com espaço
para 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 (BRASIL, 2011b).
A atual caderneta de saúde da criança apresenta também
orientações sobre:


Saúde auditiva, visual e bucal;



Prevenção de acidentes;



Marcos para o desenvolvimento físico, cognitivo e neuromotor;



Prevenção e medidas terapêuticas em intercorrências clínicas;



Suplementação profilática de ferro e de vitamina A;



Calendário básico de vacinação.


FIGURA 4 – Caderneta de Saúde da Criança, 2011
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No que se refere ao acompanhamento de crianças no primeiro ano
de vida, período de maior exposição e vulnerabilidade a fatores ambientais, a
caderneta apresenta os seguintes campos a serem preenchidos:

A) DADOS DO RECÉM-NASCIDO
Os dados a serem preenchidos encontram-se na página 39 da CSC,
como mostra o ANEXO A e incluem os itens descritos a seguir:
I. Nascimento:


Data de nascimento;



Maternidade/ Cidade, Unidade da Federação;



Peso ao nascer;



Comprimento ao nascer;



Perímetro cefálico (PC);



Sexo;



Índice de Apgar nos 1º e 5º minutos;



Idade gestacional (IG);



Método de avaliação da IG;



Tipagem sanguínea do recém-nascido (RN) e da mãe;



Profissional que assistiu o RN;



Aleitamento materno na primeira hora de vida.

II. Exames / Triagem neonatal:


Manobra de ortolani;



Teste do reflexo vermelho;



Teste do pezinho;



Tiragem auditiva.

III. Dados da Alta:


Data da alta;



Peso da alta;



Tipo de alimentação.
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B) INSTRUMENTO

DE

VIGILÂNCIA

DO

DESENVOLVIMENTO

DE

CRIANÇAS DE ZERO A 12 MESES

O papel do profissional que atua na atenção primária é praticar "a
vigilância do desenvolvimento de todas as crianças, identificar aquelas com
necessidades especiais e encaminhá-las oportunamente para tratamento"
(FIGUEIRAS et al., 2003).
Na página 44 da Caderneta de Saúde da Criança, encontram-se os
marcos de desenvolvimento infantil (ANEXO A). O instrumento de vigilância do
desenvolvimento é uma adaptação da tabela contida no Manual de
Crescimento do Ministério da Saúde (BRASIL, 2002). As áreas amarelas
indicam as faixas de idade em que se espera que a criança desenvolva as
habilidades testadas. Dessa forma, para cada mês de vida, entre um e doze
meses, há campos a serem preenchidos de acordo com a presença (P),
ausência (A) ou não verificação (NV) do marco de desenvolvimento para a
idade, durante o exame realizado.

C) REGISTROS DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Nas páginas 54 e 55 da CSC (ANEXO A), estão os espaços para
registros das medidas antropométricas no decorrer do acompanhamento da
criança:



Data do registro;



Idade;



Peso (em gramas);



Estatura (em centímetros);



Perímetro cefálico (em centímetros);



Índice de Massa Corpórea (IMC).
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Considerando as recomendações da Sociedade Brasileira de
Pediatria, citadas anteriormente, são necessárias sete consultas (aos 15 dias,
com 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses) para o
acompanhamento adequado de crianças no primeiro ano de vida. Portanto, em
situações ideais a CSC deveria possuir, no mínimo, sete registros dos dados
antropométricos dentro dessa faixa etária.

D) CURVAS DE CRESCIMENTO

Em 1993, um comitê de especialistas da OMS detectou que as
curvas de crescimento baseadas no NCHS (1977) que vinham sendo utilizadas
para monitoração do crescimento apresentavam problemas técnicos graves,
sendo o aleitamento artificial o maior problema identificado. Por esse motivo,
em 1994, a Assembleia Mundial de Saúde propôs a necessidade de
elaboração de novas curvas, desenvolvendo um novo padrão internacional de
normalidade (ONIS et al., 2007).
O Programa de Nutrição da OMS coordenou,então, um estudo
mundial, que teve início em 1996, com a participação de países representativos
das seis principais regiões geográficas do mundo: o Brasil (Pelotas),
representando a América Latina, Ghana (Accra), Índia (Nova Dheli), Noruega
(Oslo), Oman (Muscat) e Estados Unidos (Davis), perfazendo uma amostra
internacional e multiétnica (ONNIS et al., 2004). Esse estudo originou as novas
curvas da OMS (2006) que constituem um instrumento técnico que representa
a melhor descrição existente do crescimento físico para crianças menores de
cinco anos de idade. Para crianças maiores que cinco anos, em 2007 foi feita
uma reanálise dos dados do National Center for Health Statistics (NCHS) de
1977 (ONIS et al., 2007).
As novas curvas de crescimento constituem um importante
instrumento para medir, monitorar e avaliar o crescimento de todas as
crianças

e

adolescentes,

independente

da

origem

étnica,

situação

socioeconômica ou tipo de alimentação. Com a utilização dessas novas
curvas, pais, profissionais de saúde e gestores de políticas públicas tomarão
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conhecimento dos padrões do que constitui uma boa nutrição, saúde e
desenvolvimento para as crianças e adolescentes.

Na versão da CSC, editada em 2011, é utilizado o referencial
internacional das novas curvas da OMS, publicado em 2006, com índices
expressos

em

escore

Z,

para

o

acompanhamento

dos

índices

antropométricos em crianças menores de cinco anos. Para crianças de zero a
doze meses, a CSC apresenta quatro gráficos para plotagem dos registros
antropométricos de perímetro cefálico, peso, comprimento e índice de massa
corpórea, situados nas páginas 56, 58, 64 e 70 (ANEXO A).

E) SUPLEMENTAÇÃO PROFILÁTICA DE FERRO E VITAMINA A

A suplementação de ferro deve ocorrer de forma universal para lactente
a partir do sexto mês de vida ou da interrupção do aleitamento materno
exclusivo/predominante, devendo ser mantida até os dois anos de idade. Já a
vitamina A deve ser suplementada em regiões onde há elevada prevalência de
sua deficiência. São consideradas áreas endêmicas o Nordeste e Minas
Gerais, região norte do estado, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri.
(BRASIL, 2011b). Na página 83 da CSC há espaço para registro da
suplementação de ferro e vitamina A (ANEXO A).
A CSC funciona como um valioso documento para acompanhamento
de saúde, crescimento e desenvolvimento das crianças brasileiras. É um
instrumento orientador para os pais e profissionais de saúde, pois permite o
diagnóstico precoce de eventos e agravos à saúde infantil, possibilitando assim
intervenções em tempo hábil, com consequente minoração de danos
posteriores para os futuros cidadãos. Nesse sentido, pode ser considerada
uma ferramenta, que quando bem utilizada, tem o poder potencial de redução
da morbi-mortalidade na faixa etária pediátrica em todo o território nacional.
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OBJETIVOS
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3 OBJETIVOS

3.1 Geral



Analisar a completude de preenchimento dedados neonatais e de dados
do crescimento e do desenvolvimentodas cadernetas de saúde da
criança (CSC), no período do primeiro ano de vida, de crianças nascidas
entre 01 de janeiro de 2012 e 31 de julho de 2012, no município de
Fortaleza.

3.2 Específicos



Identificar os índices de preenchimento dos campos das CSC,
relacionados ao acompanhamento no primeiro ano de vida;



Atribuir notas às CSC analisadas de acordo com os índices de
preenchimento observados sob visualização direta das CSC;



Analisar fatores associados às notas insatisfatórias atribuídas às CSC.
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MATERIAL E MÉTODOS
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Delineamento do estudo

Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa, do tipo
transversal analítico.

4.2 Cenário do estudo

A pesquisa foi desenvolvida nas unidades básicas de saúde das
diferentes regiões de Fortaleza, nos dias entre 24 e 30 de agosto de 2013, por
ocasião da campanha de multivacinação que aconteceu nesse município.
Em 1997, Fortaleza foi dividida em seis regiões (FIGURA 12) formadas
individualmente por bairros circunvizinhos que apresentam semelhanças em
termos de necessidades e problemas (PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, 2012). Cada uma delas está subordinada administrativamente à
sua respectiva Secretaria Executiva Regional (SER). Além das seis regionais,
Fortaleza conta com a região do centro, que por sua vez é gerenciada pela
Secretaria Executiva Regional do Centro de Fortaleza (SERCEFOR). Desse
modo, cada regional possui postos de saúde ou centros de saúde da família
que oferecem serviços de atenção básica ou primária à população, tendo como
referência a Estratégia de Saúde da Família.
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FIGURA 4 – Mapa das regionais de Fortaleza

Cada uma dessas regiões conta com unidades básicas que
funcionam como porta de entrada para o atendimento dentro do Sistema Único
de Saúde. A distribuição de postos e centros de saúde por Secretarias
Executivas Regionais (SER) ocorre como demonstra a tabela 1.

TABELA 1 – Distribuição numérica de postos e centros de saúde por SER em
Fortaleza
SECRETARIA EXECUTIVA

NÚMERO DE POSTOS E

REGIONAL

CENTROS DE SAÚDE

SER I

12

SER II

12

SER III

16

SER IV

12

SER V

20

SER VI

20

TOTAL

92
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Nas campanhas nacionais de imunizações, as unidades básicas de
saúde, incluindo centros e postos de saúde são locais onde se realizam as
vacinações em massa da população. O Programa Nacional de Imunizações
(PNI), do Ministério da Saúde, é um dos maiores programas gratuitos do
mundo que contribuiu para diminuir a mortalidade na infância no Brasil. A cada
ano, no Brasil, as campanhas ocorrem, coordenadas pelo Ministério da Saúde,
sendo junho e agosto, os meses habitualmente eleitos para as campanhas
contra poliomielite e multivacinação. (TEMPORÃO, 2003).

4.3 População do estudo
A população do estudo foi constituída por amostragem de crianças
nascidas entre 01 de janeiro de 2011 e 31 de julho de 2012, no município de
Fortaleza, que vieram a procurar as unidades básicas de saúde, no período de
24 a 30 de agosto, por ocasião da campanha de multivacinação. A exigência,
no que diz respeito ao período de nascimento, se deu, no sentido de obtermos
uma amostra composta por crianças que já portassem o modelo da CSC
editado em 2011 (distribuídas para os nascidos a partir de janeiro de 2011) e
que já tivessem completado um ano de vida, no momento da pesquisa.
Foram considerados critérios de inclusão:


Ter nascido no município de Fortaleza;



Ter nascido no período entre 01 de janeiro de 2011 a 31 de julho de 2012;



Possuir e portar a Caderneta de Saúde da Criança, modelo 2011, no
momento da pesquisa;



Estar acompanhado pela mãe no momento da entrevista.
Foram definidos como critério de exclusão:



Não possuir ou não portar Caderneta de Saúde da Criança.



Possuir outros modelos de Caderneta de Saúde da Criança diferentes
do modelo 2011;



Crianças acompanhadas por outros responsáveis, que não a mãe, no
momento da pesquisa;



Crianças acompanhadas de mães que estivessem impossibilitadas de
participar da pesquisa por limitações de qualquer natureza.
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4.4 Amostra
O cálculo do tamanho da amostra foi feito com base na população
de nascidos vivos em Fortaleza, no período de 1º de janeiro de 2011 a 31 de
julho de 2012, com mães residentes nas diversas áreas regionais de Fortaleza.
De acordo com os dados da Secretaria de Saúde de Fortaleza – Célula de
Vigilância Epidemiológica (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2012),
o total de crianças nascidas vivas, nessas condições, foi de 56.686.
Optou-se por trabalhar com uma amostra representativa da
população. Assim para o cálculo do tamanho amostral, escolheu-se a variável
proporção de crianças com completude da CSC e empregou-se a fórmula para
populações infinitas. A população estimada é considerada infinita, uma vez que
o número de indivíduos é superior a 10.000, como sugere Richardson et al.
(1985). Considerou-se uma frequência esperada de preenchimento correto de
65%, baseada nos dados existentes na literatura (ALVES et al., 2009). O
intervalo de confiança foi de 95% e o P foi fixado (proporção de crianças com
completude na CSC) em 65%, com nível de significância de 5% (α =0,05) e um
erro amostral de 5%:
t²5% x P x Q
n= ________________
e²

onde:
n = tamanho da amostra;
t5% = 1,96 (o valor da distribuição t de Student ao nível de 5%);
P = 65% (proporção de crianças com incompletude na CSC);
Q = 100-P = 35%;
e = 5% (erro amostral).
Dessa forma, o tamanho da amostra, ficou assim definido:
n = (1,96)2 x 35 x 65 / 25 = 350 crianças.
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As 350 crianças estudadas foram distribuídas, proporcionalmente,
nas seis áreas regionais de Fortaleza, de acordo com o número de nascidos
vivos por cada regional, considerando-se a SER de residência das mães
(TABELA 2).

TABELA 2 – Nascidos vivos por áreas regionais de Fortaleza no período entre
01 de janeiro de 2011 e 31 de julho de 2012 e cálculo da amostra
por cada regional
SER DE RESIDÊNCIA DA

NASCIMENTOS

AMOSTRAS DE CRIANÇAS

MÃE

(01/01/2011 a

POR SER

31/07/2012)
SER I

8.125

50

SER II

8.356

50

SERIII

8.368

52

SER IV

5.742

36

SER V

12.370

78

SER VI

13.725

84

TOTAL

56.686

350

Foram selecionados 14 postos de saúde, o que corresponde a
aproximadamente um sexto do número total de postos, com representação de
unidades de todas as seis regionais (TABELA 3). As unidades, de cada
regional, foram escolhidas de acordo com o número de doses aplicadas nas
últimas campanhas de imunizações realizadas, optando-se por trabalhar com
aquelas que alcançaram as maiores metas de vacinação no município. Desse
modo, foram trabalhadas duas unidades por regional, porém, nas regionais V e
VI, tivemos três unidades em cada, considerando que a representação da
amostra, nessas duas áreas, soma quase que metade da amostra total.
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TABELA 3 – Distribuição numérica de postos por SER em Fortaleza e cálculo
da amostra
Secretaria Executiva

Número de Postos de

Amostra de Postos por

Regional (SER)

Saúde por SER

SER

SER I

12

2

SER II

12

2

SER III

16

2

SER IV

12

2

SER V

20

3

SER VI

20

3

TOTAL

92

14

Assim, foramestudadas 350 crianças e suas respectivas cadernetas
de saúde em 14 postos distribuídos, proporcionalmente, em todas as seis
áreas regionais do município de Fortaleza, no mês de agosto de 2013.

4.5 Instrumentos de coleta de dados

Foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados. O primeiro
instrumento teve como objetivo identificar fatores que poderiam estar
relacionados aos índices de preenchimento das CSC. O segundo teve a
finalidade de avaliar a completude do preenchimento dos campos das CSC, de
acordo

com as

orientações

do

número

de

avaliações

e

consultas

recomendadas pelo Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria no
primeiro ano de vida. Os campos que deveriam estar preenchidos incluem os
quatro módulos fundamentais das CSC no acompanhamento do crescimento e
do desenvolvimento infantil durante o primeiro ano de vida: dados do recémnascido;

marcos

do

desenvolvimento

infantil;

registros

de

medidas

antropométricas e suas respectivas plotagens nos gráficos correspondentes.
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4.5.1 Instrumento de coleta 1 (APÊNDICE A)

O primeiro instrumento consistiu em um formulário semiestruturado
composto por 10 questões sobre os dados sociodemográficos das mães e das
crianças e 17 perguntas sobre a trajetória de acompanhamento das crianças
dentro do primeiro ano de vida. Foram feitos questionamentos às mães acerca
da finalidade e conhecimento sobre a CSC, além de possíveis anotações de
dados, pelas mesmas, nas CSC dos seus filhos.

4.5.2 Instrumento de coleta 2 (APÊNDICE B)

O segundo instrumento foi composto por um formulário estruturado,
constituído por quatro páginas: a primeira, com cinco questões com respostas
numéricas obtidas pela verificação direta de dados da CSC (páginas 56, 58 e
64), e as três subsequentes, constituídas pelas páginas 39, 45 e 54 da CSC,
sendo as duas últimas acrescentadas de espaço para anotações sobre o
número de avaliações registradas. O objetivo desse instrumento foi verificar os
índices de preenchimento da CSC das crianças avaliadas, no que diz respeito
aos dados neonatais; número de plotagens de peso, estatura e perímetro
cefálico nos gráficos existentes nas CSC; número de registros antropométricos
anotados e número de avaliações dos marcos do desenvolvimento infantil
realizadas, dentro do período de acompanhamento no primeiro ano de vida.
Como a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde
recomendam um número mínimo de sete consultas no primeiro ano de vida,
observou-se o número de registros encontrados de dados antropométricos e
plotagens desses dados nos gráficos correspondentes, bem como o número de
avaliações dos marcos de desenvolvimento infantil, a fim de verificar o quão
próximos ou distantes da situação ideal, estariam os índices de completude
encontrados nas CSC avaliadas. Com o mesmo intuito, foi observada a
presença ou ausência de preenchimento de cada um dos campos dos dados
neonatais, constantes nas CSC.
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4.6 Procedimentos para coleta de dados

A coleta dos dados foi realizada nos dias de campanha nacional de
multivacinação, no período de 24 a 30 de agosto de 2013, no município de
Fortaleza.
Os dados foram coletados por estudantes de graduação do curso de
Medicina e, que foram previamente treinados, pela pesquisadora. Os dois
instrumentos de coleta de dados foram usados de forma simultânea, de modo
que ficaram dois estudantes com cada criança pesquisada. Enquanto um fazia
a entrevista com a mãe, utilizando o instrumento 1, o outro preenchia o
instrumento 2, a partir dos dados das CSC.
Após a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Apêndice C), os responsáveis que concordaram em participar do estudo,
assinaram o termo, em duas vias, guardando uma para si e deixando outra
com o entrevistador. A coleta dos dados da CSC e a entrevista foram
realizadas no momento em que o paciente aguardava o atendimento de
vacinação, ou logo após a realização da mesma.

4.7 Variáveis do estudo

Entendendo que as variáveis são as características dos elementos
estudados, descreveremos a seguir as variáveis desse estudo:

4.7.1 Variáveis preditoras



Variáveis sociodemográficas da mãe: idade categorizada em menores
de 20 anos (adolescentes) e maiores de 20 anos (adultas); estado civil
(com ou sem companheiro); escolaridade (< 8 anos de estudo ou ≥ 8
anos de estudo); ocupação profissional (atividade remunerada ou não
remunerada); renda familiar (≤ um salário mínimo vigente, no valor de
R$672,00 ou > um salário mínimo).
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Variáveis sociodemográficas da criança: idade(categorizada em menor
ou igual a 18 meses ou maior que 18 meses); sexo e local de
nascimento (hospital público ou privado).



Variáveis relacionadas ao acompanhamento em saúde no primeiro ano de
vida:

orientação

para

realização

de

puericultura;

realização

de

puericultura; local de realização de puericultura (rede pública ou privada);
tipo de profissional de saúde que prestou acompanhamento; número de
consultas de puericultura (< que sete ou ≥ a sete); uso da CSC no
momento da consulta e conhecimentos das mães acerca da CSC.

4.7.2 Variáveis de desfecho

As variáveis de desfecho foram obtidas através de um sistema de
pontuação atribuídas às CSC de acordo com os índices de completude
encontrados nas CSC estudadas. Foram verificados os registros de dados dos
módulos fundamentais da CSC para acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento infantil no primeiro ano de vida. Esses módulos deveriam
possuir dados idealmente registrados nas CSC, por ocasião das consultas de
puericultura que, no primeiro ano de vida, deveriam ocorrer pelo menos em
sete ocasiões, como demonstrado abaixo na Figura 5.

FIGURA 5 – Calendário Recomendado pelo Ministério da Saúde
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São quatro os módulos fundamentais, presentes na CSC, que
contemplam o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.
Eles se encontram presentes nas páginas 39, 44, 45, 54, 56, 58 e 64 da CSC:


Dados do recém-nascido (página 39);



Marcos do desenvolvimento infantil (página 44 e 45);



Registros de dados antropométricos (página 54);



Plotagens de medidas antropométricas (perímetro cefálico, peso e
estatura) nos gráficos correspondentes (páginas 56, 58 e 64).
Considerou-se que cada módulo tem igual importância, uma vez que

dados neonatais são prenunciadores da evolução da criança, enquanto
crescimento e desenvolvimento infantil caminham juntos, paralelamente e
devem ser monitorados continuamente ao longo do primeiro ano de vida.
Portanto, procurou-se atribuir escores de valores aproximadamente iguais para
cada módulo, no sentido de realçar o quão fundamental é a avaliação conjunta
desses elementos (BRASIL, 2012).
I.

Módulo I – Dados do recém-nascido (RN): As condições de nascimento,
incluindo data e local de nascimento, sexo, medidas antropométricas, índice
de Apgar, idade gestacional, profissional que prestou assistência, tipagem
sanguínea da mãe e do RN, aleitamento materno na primeira hora de vida e
na alta hospitalar, são dados fundamentais e preditores do crescimento e
desenvolvimento infantil. Todas essas variáveis estão presentes na página
39 da CSC para serem preenchidas pelos profissionais de saúde. Além
disso, esse módulo possui espaço para o registro de resultados de exames
de triagem neonatal (Ortolani, Teste do Olhinho, Teste do Pezinho e Triagem
Auditiva), hoje consideradosde suma importância, uma vez que possibilitam
que doenças causadoras de sequelas irreparáveis no desenvolvimento
mental e físico da criança sejam detectadas e tratadas mesmo antes do
aparecimento dos sintomas. Todas as variáveis que compõem esse módulo
têm graus de importância equivalentes, uma vez que, juntas, se
complementam no processo de avaliação neonatal (BRASIL, 2012).
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Os campos a serem registrados com os dados do RN contidos
nesse módulo e que foram verificados quanto ao seu preenchimento ou não
nas CSC pesquisadas estão enumerados abaixo:


Data de nascimento



Local de nascimento



Peso ao nascer



Comprimento ao nascer



Perímetro cefálico



Sexo



Apgar no 1º minuto



Apgar no 5º minuto



Idade gestacional



Tipagem sanguínea do RN



Tipagem sanguínea da mãe



Profissional que assistiu ao RN



Aleitamento materno na primeira hora de vida



Manobra de Ortolani



Teste do reflexo vermelho



Teste do pezinho



Resultado do teste do pezinho para Fenilcetonúria



Resultado do teste do pezinho para Hipotireoidismo



Resultado do teste do pezinho para Anemia falciforme



Triagem Auditiva



Resultado para ouvido direito



Resultado para ouvido esquerdo



Peso na alta hospitalar



Alimentação na alta hospitalar

50
Caderneta de saúde da criança: utilização na rede de atenção básica em Fortaleza

Para cada variável preenchida, atribuiu-se o valor de 0,1 pontos.
Como são 24 variáveis que compões esse módulo, o índice máximo de
preenchimento resulta em 2,4 pontos (24 variáveis X 0,1 pontos).

II.

Módulo II – Marcos do desenvolvimento infantil: A criança é um ser
dinâmico, complexo, em constante transformação, que apresenta uma
sequência previsível e regular de aquisições psíquicas, neurológicas e
motoras. Para verificação da normalidade do desenvolvimento infantil, a
CSC

contém um

instrumento

para

avaliação

dos

marcos

do

desenvolvimento (páginas 44 e 45), no período entre um e doze meses
de idade que deve ser utilizado por ocasião das consultas de
puericultura.
O acompanhamento do desenvolvimento da criança na atenção
básica objetiva sua promoção, proteção e a detecção precoce de alterações
passíveis de modificação que possam repercutir em sua vida futura. Isso ocorre
principalmente por meio de ações educativas e de acompanhamento integral
da saúde da criança (BARROS, 2008).
Nas CSC estudadas, em nossa pesquisa, consideramos que pelo
menos seis avaliações do desenvolvimento infantil, no decorrer do primeiro ano
de vida, deveria ser realizada, uma vez que esse é o número mínimo de
consultas preconizado pelo Ministério da Saúde no intervalo entre um mês e 12
meses de vida. Exclui-se aqui, a consulta nos primeiros 15 dias de vida, visto
que só existem campos para avaliação do desenvolvimento infantil a partir de
um mês de vida. Em cada mês, em que a criança fosse avaliada, um número
mínimo de quatro marcos do desenvolvimento infantil (preconizados pela CSC)
deveria ser verificado. Assim, nesse módulo, 24 campos ou mais deveriam
estar devidamente preenchidos. Para cada campo preenchido, atribuiu-se o
valor de 0,1 pontos com pontuação máxima de 2,4 pontos, no caso de
preenchimento ideal. Assim, no caso de ter havido a avaliação do
desenvolvimento nas seis ou mais consultas, de modo adequado, a pontuação
máxima de 2,4pontos(6 consultas X 4 marcos do desenvolvimento X 0,1
pontos) seria obtida.
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III.

Módulo

III –

Registros

de dados

antropométricos:

Para

o

acompanhamento do crescimento infantil, é necessária a tomada de
medidas de tamanho do corpo, ou seja, medidas antropométricas. São
consideradas medidas antropométricas fundamentais no primeiro ano de
vida: o peso, a estatura e o perímetro cefálico, devendo elas estar
relacionadas com o sexo e a idade. A página 54 da CSC possui um
espaço para que sejam preenchidos campos com idade e dados
antropométricos obtidos em cada consulta realizada.O melhor método
de acompanhamento do crescimento infantil é o registro periódico
daidade, peso e estatura na Caderneta de Saúde da Criança (BARROS;
VICTORA, 2008).

Nesse módulo das CSC estudadas, foram verificados os registros de
quatro variáveis: idade, peso, estatura e perímetro cefálico em cada consulta
realizada. Para cada variável registrada, estabeleceu-se o valor de 0,1 pontos.
Como o número mínimo de consultas ideal entre ZERO e 12 meses de vida,
estabelecido pelo Ministério da Saúde é de sete consultas, um total de 2,8
pontos (4 variáveis X 0,1 pontos X 7 consultas) seria o máximo obtido nos
casos com preenchimento ideal.
Com a metodologia de pontuação estabelecida, o módulo III
apresentou pontuação total levemente superior aos demais módulos. Como o
intuito inicial da criação do Cartão da Criança, que antecedeu a CSC, era o
registro das medidas antropométricas, e somente nas versões posteriores é
que foram valorizados os dados neonatais e marcos do desenvolvimento
infantil, considerou-se esse fato como justificativa para essa diferenciação
discreta de pontuação em relação aos outros módulos (BRASIL, 2011a).
IV.

Módulo IV - Plotagens das medidas antropométricas nos gráficos
de peso, estatura e perímetro cefálico: As curvas de crescimento
constituem um importante instrumento técnico para medir, monitorar e
avaliar o crescimento infantil. O acompanhamento sistemático do
crescimento e do ganho de peso permite a identificação de crianças com
maior risco de morbimortalidade, por meio da sinalização precoce da
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subnutrição e da obesidade (BRASIL, 2005a). Um estudo evidenciou
melhorias no tocante ao conhecimento das mães sobre o crescimento
de seus filhos com o aconselhamento baseado na utilização das curvas
de crescimento (PINPOINT; GARNER, 2008). As CSC contêm as curvas
para a avaliação do crescimento, de acordo com a faixa etária e o sexo,
o

que

as

tornam

importantes

instrumentos

para

orientar

o

monitoramento do estado nutricional.

Nesse módulo da CSC (páginas 56, 58 e 64), considerou-se que
cada uma das três variáveis antropométricas (peso, estatura e perímetro
cefálico) deveria estar idealmente plotada nos gráficos correspondentes, em no
mínimo, oito vezes. O somatório de oito vezes advém das plotagens feitas nas
sete consultas idealmente realizadas no primeiro ano de vida, acrescidos das
plotagens das medidas antropométricas de nascimento. Para cada plotagem
presente, atribuiu-se o valor de 0,1 pontos, com o somatório total de 2,4
pontos (8 plotagens X 3 variáveis X 0,1 pontos) , no caso em que o
preenchimento se deu de forma completa.
Assim, foram atribuídas notas para todas as CSC estudadas, de
acordo com o índice de preenchimento de 100 ítens presentes nos quatro
módulos

fundamentais

para

acompanhamento

do

crescimento

e

desenvolvimento infantil no primeiro ano de vida. Para cada item preenchidoou
marcado foi atribuído 0,1 pontos, e consequentemente, as notas obtidas pelas
CSC de acordo com a sua completude, poderiam variar de ZERO a DEZ. A
pontuação máxima de DEZ seria obtida nos casos em que todos os quatro
módulos analisados se apresentassem idealmente preenchidos:



Módulo I: Dados do RN (pontuação máxima = 2,4)



Módulo II: Marcos do desenvolvimento infantil (pontuação máxima= 2,4)



Módulo III: Registro de dados antropométricos (pontuação máxima= 2,8)



Módulo IV: Plotagens nos gráficos (pontuação máxima=2,4 pontos).
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Considerou-se que notas de zero a 1.9 correspondiam ao conceito
RUIM; de 2.0 a 3.9: INSUFICIENTE; de 4.0 a 5.9: REGULAR; de 6.0 a 7.9:
BOM e 8.0 ou mais: EXCELENTE. Para efeito de estudo das associações das
variáveis preditoras com as variáveis de desfecho, consideramos que
notasinferiores a 4.0 foram consideradas insatisfatórias e as notas iguais
ou superiores a 4.0 foram satisfatórias.

4.8 Análise de dados

Na análise do estudo, considerou-se que as CSC com notas obtidas
inferiores a 4.0, seriam consideradas com preenchimento insatisfatório e as
que tiveram notas superiores a 4.0 teriam completude satisfatória. Desse
modo, todas as variáveis preditoras foram relacionadas com a variável
desfecho (nota da CSC) a fim de verificar a presença ou ausência de
associação com significância estatística.
A descrição das variáveis se fez em termos de números e
percentagens, expressos sob a forma de tabelas, sendo efetuados cálculos de
médias e desvio padrão.
A análise bivariada foi realizada com o propósito de estabelecer a
força da associação entre as variáveis independentes (fatores de exposição,
variáveis de exposição) e a variável dependente (nota da caderneta da
criança), calculando-se as Odds Ratio (OR) e seus respectivos intervalos de
confiança (IC95%), utilizando-se o teste qui-quadrado (2).
A seguir foi realizada a análise multivariada, cujo procedimento
estatístico para ajuste dos efeitos de confusão foi regressão logística, tendo
como critério para entrada no modelo as variáveis com significância inferior a
20% (p < 0,20) na análise bivariada. Aplicou-se o método stepwise forward
selection, permanecendo no modelo de regressão somente as variáveis que
apresentaram p < 0,05.
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4.9 Aspectos éticos

O projeto foi pautado nos princípios da Resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, que dispõe sobre as
diretrizes e normas a serem respeitadas no que concerne a pesquisas
envolvendo seres humanos e submetido à análise do Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Ceara (UECE), onde foi avaliado
e recebeu parecer favorável com número de protocolo Nº 299.907. (ANEXO C).
Foi solicitado autorização a Secretaria de Saúde do Município da
Prefeitura Municipal de Fortaleza para realizar a pesquisa mediante um termo
de anuência (ANEXO B). Aos sujeitos da pesquisa foi garantido o anonimato e
a participação voluntária. Também foi cumprida a garantia do sigilo que
determina a privacidade dos participantes, quanto aos dados confidenciais
envolvidos na pesquisa.
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RESULTADOS
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5 RESULTADOS

5.1 Distribuição da amostra

A amostra do estudo consistiu de 350 crianças, cujos dados foram
coletados em 14 das 84 Unidades Básicas de Saúde (UBS), com distribuição
proporcional ao número de nascidos vivos no período entre 01 de janeiro de
2011 e 31 de julho de 2012, nas seis áreas regionais de Fortaleza. As unidades
de5 saúde eleitas para a pesquisa foram as que apresentaram melhor
cumprimento da meta de vacinação na campanha contra poliomielite, que
antecedeu o momento da pesquisa (TABELA 4).

TABELA 4 – Distribuição da amostra por SER e UBS
SER

UBS

Amostra

%

SER I

CS Francisco Domingos da Silva

25

7,1

SER I

CS Paulo de Melo

25

7,1

SER II

CS Irmã Hercília Aragão

25

7,1

SER II

CS Benedito Artur de Carvalho

25

7,1

SER III

CS Anastácio Magalhães

26

7,4

SER III

CS Francisco Pereira de Almeida

26

7,4

SER IV

CS Dr. Roberto Bruno

18

5,1

SER IV

CS Filgueira Lima

18

5,1

SER V

CS Maciel de Brito

26

8

SER V

CS José Paracampos

26

8

SER V

CS Edmilson Pinheiro

26

8

SER VI

CS de Messejana

28

8

SER VI

CS Maria de Lourdes Jereissati

28

8

SER VI

CS Hélio Goes Ferreira

28

8

350

100

TOTAL
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5.2 Dados sócio demográficos das mães entrevistadas

A idade materna variou de 15 a 47 anos, com 37 (10,6%) mães
adolescentes e o restante na idade adulta. No que se refere ao estado civil, a
maioria convivia com o companheiro e com relação à escolaridade materna,
encontramos uma predominância de mães que, concluíram o ensino
fundamental, com oito ou mais anos de estudo. Estes dados estão
demonstrados na TABELA 5.

TABELA 5 – Dados sociodemográficos das mães. Fortaleza, agosto de 2013.
Idade materna

N

%

< 20 anos

37

10,6

>20 anos

313

89,4

Com companheiro

265

75,7

Sem companheiro

85

24,3

≤ 8 anos de estudo

83

23,7

>8 anos de estudo

267

76,3

TOTAL

350

100

Estado civil

Escolaridade materna
(anos de estudo)

As mães foram indagadas sobre a ocupação profissional exercida.
Dividimos as atividades profissionais em não remuneradas (donas de casa e
estudantes) e remuneradas. Representamos os dados na Tabela 6, juntamente
com a renda familiar.
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TABELA 6 – Renda familiar e tipo de atividade profissional das mães
Fortaleza, agosto de 2013.
Tipo de atividade profissional

N

%

186

53,1

164

46,9

≤ 1 salário mínimo

168

48

>1 salário mínimo

182

52

Atividade profissional não
remunerada
Atividade profissional remunerada
Renda familiar

5.3 Dados sociodemográficos das crianças

A faixa etária das crianças variou de 12 a 31 meses de vida
(TABELA 9), sendo critério de inclusão para a pesquisa: crianças nascidas no
período entre 01 de janeiro de 2011 e 31 de julho de 2012. Essa exigência se
deve ao fato do estudo ter tido como objetivo a avaliação do preenchimento da
CSC (edição 2011), no período de zero a um ano de vida, pelos profissionais
de saúde. Portanto, fez-se necessário que as crianças estudadas já tivessem
completado um ano de vida e portassem o modelo da CSC lançado em 2011.
Quanto ao sexo, 48% das crianças eram do sexo masculino e 52%
eram do sexo feminino e no que diz respeito ao local de nascimento, 76%
nasceram em hospital público e 24% em hospital da rede privada (TABELA 7).
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TABELA 7 – Dados sociodemográficos das crianças. Fortaleza, agosto de 2013.
Idade das crianças

N

%

>18 meses

171

48,9

≤18 meses

179

51,1

Masculino

168

48

Feminino

182

52

Hospital Público

266

76

Hospital Privado

84

24

TOTAL

350

100

Sexo

Local de nascimento

5.4 Dados da trajetória de acompanhamento das crianças no primeiro ano
de vida

No que diz respeito a orientações sobre onde e quando realizar a
primeira consulta, após o parto, na saída de alta hospitalar, 261 mães (74,6%)
receberam

essa

orientação.

Quanto

à

realização

de

consultas

de

acompanhamento no primeiro ano de vida, 325 mães (92,9%) disseram ter
levado os seus filhos para consultas com essa finalidade e, dessas, 223
(68,6%) receberam atendimento de puericultura, predominantemente na rede
de atenção pública. No que se refere ao número de consultas, 210 (64,6%)
mães responderam que seus filhos realizaram, no mínimo, sete consultas de
puericultura

no

primeiro

ano

de

vida,

submetendo-se,

portanto,

às

recomendações do Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatra
para o atendimento de zero a 12 meses (TABELA 8).
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TABELA 8 – Respostas das mães quanto à trajetória de acompanhamento no
primeiro ano de vida
Recebeu orientação sobre onde realizar a primeira

N

%

Sim

261

74,6

Não

89

25,4

Sim

325

92,9

Não

25

7,1

< 7 consultas

115

35,4

≥ 7 consultas

210

64,6

Rede Pública

225

64,3

Rede Privada

100

28,6

consulta da criança

Realizou consultas de puericultura no 1º ano

Número de consultas (N=325)

Local de acompanhamento de puericultura

A importância da CSC, por profissionais de saúde, foi esclarecida,
no momento em que a mesma foi entregue às mães entrevistadas em 225
(64,3%) dos casos. Com relação à leitura das CSC pelas mães, 281 (80,3%)
responderam que já o haviam feito. Dessas, 165 (58,7%), lembraram-se do
trecho específico da CSC quanto à observação da cor das fezes do bebê, nos
casos suspeitos de colestase neonatal, ao serem questionadas sobre esse item
(TABELA 9).
A CSC costumava ser levada às consultas de puericultura por 93,5%
mães e o profissional que realizava o atendimento, costumava solicitá-la em
86,5% dos casos. No que se referemàs anotações feitas nas CSC pelas mães,
verificou-se que apenas 63 mães (18%) responderam positivamente a esse
quesito. (TABELA 9).
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TABELA 9 – Utilização da CSC como instrumento de saúde. Fortaleza, agosto 2013.
Mães que receberam explicações sobre a CSC

N

%

Sim

225

64,3

Não

125

35,7

Sim

281

80,3

Não

69

19,7

Sim

165

47,1

Não

185

52,9

Sim

304

93,5

Não

21

6,5

Sim

281

86,5

Não

44

13,5

Sim

63

18

Não

287

82

Mães que leram CSC

Mães que lembraram sobreo trecho “ cor das fezes na
suspeita de colestase neonatal”

Mães que costumavam levar a CSC para consultas

A CSC era solicitada pelo profissional

Anotações na CSC pelas mães

Quanto à opinião das mães sobre a finalidade da CSC, 202 (57,7%)
das entrevistadas a identificaram como instrumento de acompanhamento da
criança e/ou orientação aos pais. Por outro lado, um número significativo
(42,7%), ou seja, quase metade das mães entrevistadas não visualiza a CSC
como instrumento de seguimento da criança, citando respostas como
documento, vacinação ou termos vagos que não contemplam a sua real
finalidade. (TABELA 10).
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TABELA 10 – Opinião das mães sobre a finalidade da CSC Fortaleza, agosto 2013.
Opinião das mães quanto à finalidade da CSC

N.

%

Acompanhamento da criança e/ou orientação

202

57,7

Vacinação

89

25,4

Documento

30

8,6

Não sei ou respostas vagas

29

8,3

para as mães

Das 325 crianças acompanhadas, 294 (90,5%) fizeram esse
seguimento com um profissional com o qual a mãe identificou como sendo o
responsável pelos cuidados de atendimento à criança no primeiro ano de vida.
O restante afirmou que a criança foi atendida, nas consultas realizadas, por
diferentes profissionais, não apontando nenhum como o responsável pelo
seguimento em puericultura. As consultas de puericultura foram realizadas, em
sua maioria por pediatras, seguindo-se as enfermeiras e os médicos
generalistas da Estratégia em Saúde da Família (TABELA 11)..

TABELA 11 – Distribuição das crianças, por profissional que realizou
puericultura. Fortaleza, agosto 2013.
Puericultura realizada pelo

N

%

Não

31

9,5

Sim

294

90,5

Pediatra

222

75,5

Enfermeira

55

18,7

Médico generalista PSF

17

5,8

mesmo profissional

Profissional que realizou o
acompanhamento (N=294)
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5.5 Pontuações atribuídas às CSC estudadas

As notas obtidas variaram de zero a 8.7. A média geral das notas
obtidas foi 2,3. Quando se analisaram as médias de pontuações obtidas por
cada módulo, obtiveram-se os seguintes resultados:



Módulo I -dados neonatais: 0,57 (máximo: 2,4)



Módulo II - marcos do desenvolvimento: 0,10 (máximo: 2,4)



Módulo III – registros de dados antropométricos: 0,83 (máximo: 2,8)



Módulo IV – plotagens nos gráficos: 0,80 (máximo de 2,4).

As notas atribuídas às CSC encontram-se categorizadas em conceitos
como demonstra a tabela 12.

TABELA 12 – Conceitos atribuídos às CSC de acordo com o preenchimento
Conceitos

Número

Percentual

Ruim (0 – 1,9)

182

52%

Insuficiente (2,0 – 3,9)

102

29,1%

Regular (4,0 – 5,9)

43

12,3 %

Bom (6,0 – 7,9)

22

6,3%

Excelente (8,0 – 10,0)

1

0,3%

Total

350

18,9%

100%

Chama a atenção que 52% das CSC alcançaram conceito ruim, sendo
que destas, 36 (18,9%) obtiveram nota zero, com ausência total de
preenchimento de dados. O percentual de CSC que obteve pontuação
satisfatória (≥ 4.0) foi menos de 20% do total de CSC analisadas.
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5.6 Análise bivariada

A análise bivariada foi realizada no sentido de verificar a associação
entre as variáveis preditoras e a variável de desfecho, nota atribuída à
CSC.Inicialmente, realizou-se a análise bivariada dos dados sociodemográficos
das mães e as notas obtidas nas CSC estudadas, verificando-se que nenhuma
das variáveis demonstrou ter associação significativa com a variável de
desfecho. No entanto a variável renda familiar foi incluída no modelo
multivariado por apresentar p< 0,20 (TABELA 13).

TABELA 13 – Análise bivariada dos fatores sociodemográficos maternos associados à
nota da CSC. Fortaleza, agosto 2013.
Nota da CSC
Insatisfatória (<4.0)
Nº

%

Nº

%

OR
não
ajustada

Mães adolescentes
(<20)

33

89,2

4

10,8

1,916

0,654 5,618

0,229

Mães adultas
(≥20)

254

81,2

59

18,8

Não

73

85,9

12

14,1

1,45

0,733 2,869

0,284

Sim

214

80,8

51

19,2

≤8

71

85,5

12

14,5

1,397

0,705 2,767

0,336

>8

216

80,9

51

19,1

≤ 1 salário mínimo

143

85,1

25

14,9

1,509

0,866 2,630

0,144

> 1salário mínimo

144

79,1

38

20,9

Não remunerada

153

82,3

33

17,7

1,038

0,6011,792

0,894

Remunerada

134

81,7

30

18,3

Variáveis

Nota da CSC
satisfatória (≥4.0)

IC
95%

p*

Idade materna (anos)

Morar c/ companheiro

Escolaridade materna
(anos de estudo)

Renda familiar

Ocupação profissional
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A

análise

bivariada

dos

dados

sociodemográficose

de

acompanhamento das crianças, no primeiro ano de vida, encontra-se
demonstrada nas tabelas 14 e 15.
Observou-se

que

mostraram

associação

estatisticamente

significativa coma variável desfecho, nota da CSC, as seguintes variáveis:
idade maior que 18 meses (OR = 2,387; IC

95%

= 1,338 – 4,259); número de

consultas de puericultura no primeiro ano de vida (OR = 3,368; IC

95%

= 1,6376

– 6,928).
As variáveis: realização de acompanhamento de puericultura e
identificação

do

profissional

que

realizou

o

acompanhamento

não

apresentaram significância estatística na análise bivariada. No entanto, foram
incluídas na análise multivariada por apresentarem valor de p< 0,20. As demais
variáveis

analisadas

como

local

de

nascimento,

orientação

para

acompanhamento no primeiro ano de vida, local de acompanhamento não
apresentaram associação com a variável de desfecho (p≥ 0,20). Os dados
estão demonstrados nas tabelas14 e 15.

TABELA 14 – Análise bivariada de dados sociodemográficos das crianças e
notas das CSC. Fortaleza, agosto 2013.

Variáveis

Nota da CSC

Nota da CSC

OR não

insatisfatória

satisfatória

ajustada

(<4.0)

(≥4.0)

No.

%

No.

%

151

88,3

20

11,7

IC 95%

p*

1,338 –

0,03

Faixa etária
> 18 meses
≤ 18 meses

2,387

4,259
136

76

43

24

218

82

48

18

Local de
nascimento
Hospital
público
Hospital
privado

0,987

0,521 –
1,872

69

16,1

15

17,9

0,969
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TABELA 15– Análise bivariada dos dados de acompanhamento das crianças e
notas obtidas nas CSC. Fortaleza, agosto 2013.
Nota da CSC

Nota da CSC

OR não

insatisfatória

satisfatória (≥4.0)

ajustada

IC 95%

p*

(<4.0)
Variáveis

No.

%

No.

%

74

83,1

15

16,9

Orientação para
puericultura
Não

1,112

0,588 –

0,745

2,103

Sim

213

81,6

48

18,4

23

92

2

8

Realizou Puericultura
Não

2,657

0,610 –

0,177

11,574

Sim

264

81,2

61

18,8

185

82,2

40

17,8

Local de
acompanhamento
Rede pública

1,229

0,681 –

0,492

2,218

Rede privada

79

79

21

21

105

91,3

10

8,7

Número de consultas
1–6

3,368

1,637-

0,001

6,928

≥7

159

75,7

51

24,3

22

71

9

29

Identificação do
profissional
0,525

Outro profissional

0,229-

0,124

1,206
242

82,3

52

17,7

42

76,4

13

23,6

Mesmo profissional
Profissional Puericultura
Enfermeiro

0,630

0,310 –

0,20

1,282

Médico

200

83,7

39

16,3

A análise bivariada das variáveis relacionadas ao uso da CSC como
instrumento de saúde revelou que as variáveis: mãe lembrou trecho da CSC
(OR = 2,076; IC
2,639; IC

95%=

95%

= 1,187 – 3,633) e mãe fez anotações na CSC (OR =

1,417 – 4,914) mostraram associação estatística (p< 0,05) com
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o desfecho, nota da CSC. As variáveis: mãe levava a CSC e CSC era solicitada
pelo profissional de saúde, embora não tenham apresentado significância
estatística na análise bivariada, foram incluídas no modelo multivariado, tendo
em vista o valor de p< 0,20 (TABELA 16).

TABELA 16– Análise bivariada do uso da CSC como instrumento de saúde e
notas atribuídas. Fortaleza, agosto 2013.
Nota da CSC
insatisfatória (<4.0)
Variáveis

No.

%

Nota da CSC
satisfatória (≥4.0)
No.

OR não
ajustada

IC 95%

p*

1,120

0,629 -1,993

0,701

4,918

0,647 -37,376

0,089

1,941

0,732 – 5,152

0,176

1,053

0,527 – 2,105

0,883

%

Explicações CSC
Não

103

83,1

21

16,9

Sim

184

81,4

42

Não

20

95,2

1

4,8

Sim

244

80,3

60

19,7

Não

39

88,6

5

11,4

Sim

225

80,1

56

19,9

Não

57

82,6

12

17,4

Sim

230

81,9

51

18,1

Não lembra

161

87

24

13

Lembra

126

76,4

39

23,6

Incorreta

122

82,4

26

17,6

Correta

165

81,17

37

18,3

Não

244

85

43

15

Sim

43

68,3

20

31,7

18,7

Mãe levava CSC

CSC era solicitada pelo profissional

Mãe leu CSC

Mãe lembrou trecho da CSC
2,076

1,187-3,633

0,01

Finalidade da CSC
1,052

0,605 – 1,830

0,857

2,639

1,417 -4,914

0,02

Mãe fez anotações na CSC
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As outras variáveis relacionadas ao uso da CSC como instrumento de
saúde: explicações dos profissionais de saúde sobre a importância da CSC
para as mães e o conhecimento das mães sobre a finalidade correta da CSC
não mostraram ter associação estatística significativa (p≥ 0,20) não sendo,
portanto, inseridas no modelo multivariado (TABELA 16).
Adicionalmente, foi realizada a análise de regressão logística
múltipla para verificar associação entre as variáveis preditoras e a nota da
CSC. Para entrada no modelo final foram consideradas todas as variáveis que
apresentaram o valor de p menor que 0,20. Permaneceram no modelo de
regressão logística múltipla aquelas que, após ajustadas ou controladas pelas
variáveis do modelo, mantiveram o valor de p≤ 0,05. Desse modo, na análise
multivariada, após o controle para fatores de confusão, a faixa etária maior de
18 meses, número de consultas de puericultura inferior a sete e a mãe não
fazer anotações na caderneta da criança permaneceram como fatores
associados à nota insatisfatória na Caderneta de Saúde da Criança (TABELA
17).

TABELA 17 – Resultados do modelo final de regressão logística multivariada das
variáveis associadas à nota insatisfatória da caderneta de saúde
da criança. Fortaleza, agosto de 2013
Variáveis

Odds
Ratio *

IC95%

p

1,32-

0,004

Faixa etária da criança
(risco >18meses; categoria de referência≤18

2,46

meses)

4,56

Nº consultas puericultura
(risco=1-6; categoria de referência= ≥7)

3,87

1,83-

0,000

8,18
Anotações na CSC pela mãe
(risco= não; categoria de referência= sim)

2,60

1,345,03

0,004
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A CSC foi introduzida como instrumento de saúde no território brasileiro,
em substituição ao Cartão da Criança, no ano de 2005, apresentando-se como
uma ferramenta completa para a vigilância e monitoração da saúde infantil.
Desde a sua primeira versão, lançada em fevereiro de 2005, sofreu
modificações posteriores de forma que o seu último modelo, lançado em 2011
é capaz de reunir os mais importantes e significativos registros no que se refere
ao acompanhamento da saúde infantil (ABREU et al., 2012). Apesar do seu
papel importantee embora seja distribuída universalmente para todas as
crianças, em todo o território nacional, por ocasião do nascimento, a CSC tem
sido pouco utilizada por profissionais de saúde em diversos estudos realizados
em municípios brasileiros (ALVES et al., 2009).
A atual pesquisa teve como objetivo avaliar a utilização da CSC no
município de Fortaleza, como instrumento de vigilância à saúde em crianças
durante o primeiro ano de vida.Estudos realizados durante as campanhas de
vacinação vêm se tornando uma prática entre pesquisadores, sobretudo em
assuntos relacionados à saúde pública, visto que são momentos onde há altas
taxas de comparecimento de crianças e seus responsáveis às unidades de
saúde. As campanhas de vacinação podem permitir inclusive a realização de
estudos multicêntricos, uma vez que acontecem concomitantemente em
diferentes municípios do território nacional (BRASIL, 2009).
A amostra foi distribuída proporcionalmente em todas as seis áreas
regionais de Fortaleza, de acordo com o número de nascidos vivos no referido
período em cada regional e a pesquisa foi realizada em 14 unidades de saúde,
e elegeram-se, para o estudo, os postos com maior cobertura vacinal na
campanha contra poliomielite que antecedeu à pesquisa. Não houve
dificuldades em se atingir o tamanho da amostra desejada, e, em raríssimas
ocasiões os responsáveis se recusaram em participar do estudo.
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Diferentemente dos estudos nacionais até então realizados para
avaliar o preenchimento dos Cartões ou CSC, a pesquisa apresentou alguns
pontos relevantes:
1. As CSC foram estudadas, quanto ao seu preenchimento, dentro de um
período de idade determinado, ou seja, de zero a um ano de vida;
2. Foi criado um sistema de pontuação para avaliação da completude dos
registros presentes nas CSC durante o primeiro ano de vida;
3. Foram pontuados igualmente cem itens da CSC considerados
indispensáveis para o seguimento infantil durante o primeiro ano de vida.
Cada item preenchido recebeu a pontuação máxima de 0,1 pontos;
4. O somatório dos pontos obtidos por cada CSC analisada resultou em
uma nota final (variando de zero a dez);
5. As pontuações iguais ou superiores a 4.0 (40% de completude das CSC)
foram consideradas satisfatórias e as inferiores a 4.0, insatisfatórias;
6. Foram estudados fatores associados às notas obtidas pelas CSC, com
um grande conjunto de variáveis sociodemográficas, assistenciais e
relacionadas ao uso das CSC por parte dos profissionais e mães.
O baixo percentual de notas consideradas satisfatórias na pesquisa
realizada reflete que o uso adequado da CSC, como instrumento para
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil é um grande
desafio na saúde pública e privada em nosso município.
Dos quatro módulos fundamentais para o acompanhamento da
saúde infantil no primeiro ano de vida, chamou à atenção a escassez de
preenchimento da avaliação dos marcos de desenvolvimento infantil, uma vez
que 90,3% das CSC se apresentavam sem qualquer item preenchido no que se
refere a esse quesito. Em estudo realizado em Minas Gerais por Faria e
Nogueira, 2013, onde foram verificadas 150 CSC, observou-se que todas
apresentavam ausência de preenchimento no que se refere aos marcos do
desenvolvimento neuropsicomotor.
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O desenvolvimento Infantil se relaciona com mudanças nas
estruturas físicas, neurológicas, cognitivas e comportamentais do indivíduo que
ocorrem de forma ordenada. podendo ser entendido também como mudanças
nas funções corporais, incluindo aquelas influenciadas por fatores emocionais e
sociais. Para OMS este é um processo que ocorre desde a concepção do feto
até a morte, envolve o crescimento físico, a maturação neurológica,
comportamental, cognitiva, social e afetiva da criança, tendo como produto um
indivíduo “competente para responder às suas necessidades e às do seu meio,
considerando seu contexto de vida” (OPAS. 2005).
Nesta perspectiva, é de extrema importância considerar os fatores
de risco para o desenvolvimento na avaliação de saúde da criança para que se
possam estabelecer prioridades nas ações voltadas para a diminuição da
incidência desses agravos entre a população infantil. Para esse fim, a CSC é
um documento que orienta pais e profissionais de saúde na detecção precoce
de atrasos que possam vir a comprometer o grau de competência motora,
psicossocial ou cognitiva da criança. Diante disso, torna-se importante afirmar
que os profissionais de saúde devem possuir conhecimentos básicos sobre o
desenvolvimento infantil, para que possam fazer o seu acompanhamento de
forma sistemática para todas as crianças sob sua responsabilidade, a fim de
decidir se há um problema para ser investigado e qual tratamento adequado
(UNICEF, 2006).
Pesquisa

realizada

pela

Sociedade

Francesa

de

Pediatria

(VINCELET et al., 2003) revelou que naquele país o registro dos marcos do
desenvolvimento neuropsicomotor infantil na caderneta francesa variou de 74 a
93%, dependendo da idade da criança, o que demonstra a valorização desse
aspecto do monitoramento infantil em países desenvolvidos.
No município de Belém, Figueiras e colaboradores (2003) realizaram
um estudo intitulado “Avaliação das práticas e conhecimentos de profissionais
da atenção primária à saúde sobre vigilância do desenvolvimento infantil”.
Nessa pesquisa, a porcentagem de profissionais que afirmaram utilizar algum
tipo de escala para avaliar o desenvolvimento das crianças foi de 31,8%. O
restante afirmou realizar uma avaliação não sistematizada.
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Estudos nacionais e mundiais demonstram que os profissionais de
saúde têm sérias dificuldades no uso da CSC como ferramenta de monitoração
da saúde infantil. Os problemas encontrados variam desde deficiências
conceituais a ausência de equipamentos adequados para tomadas de medidas
corporais (DE ONIS, 2004).
A pesquisa teve a intenção de identificar fatores associados com
melhor ou pior preenchimento das CSC, e, nesse sentido foram avaliados
alguns dados sócio demográficos das mães: idade materna, situação conjugal,
anos de estudo, renda familiar e ocupação profissional remunerada ou não
remunerada.
A gravidez na adolescência, na história da humanidade, não
constitui um fenômeno recente, mas se evidencia desde a antiguidade, quando
os contratos de casamento eram feitos com as meninas com a idade de 13 a
14 anos. Atualmente, gravidez no extremo inferior da vida reprodutiva tem sido
objeto de preocupação, pois a gestação assim como o parto e a maternidade
são problemas peculiares que, ao ocorrerem nessa fase da vida, trazem
múltiplas consequências tanto à saúde física quanto aos aspectos emocionais
e econômicos, repercutindo sobre a mãe adolescente e seu filho (SANT’ANNA,
2003).
Adolescentes devem receber assistência de modo abrangente para o
binômio mãe/filho e não só direcionada à mãe no pré-natal e à criança após o
parto. O esforço dos profissionais envolvidos deve ser no sentido de resgatar
aspectos educacionais, psicológicos e sociais, além de fornecer atenção
diferenciada para com a saúde do binômio (VIEIRA, 2007). Adolescentes
gestantes têm maior risco de não adesão ao pré-natal e, alguns estudos
demonstram que mãe adolescente é fator de risco para mortalidade infantil. De
todas as mortes infantis; ocorridas em 2009 no Brasil, 20% eram filhos de mães
adolescentes (OLIVEIRA et.al, 2010).
Na pesquisa realizada, havia 37 mães adolescentes e não houve
associação entre a idade materna e a variável desfecho. Em estudo realizado
por Santos e colaboradores (2000) também nãoforam observadas associações
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estatisticamente significativas entre registros na curva peso/idade do Cartão da
Criança e o fato da mãe ser adolescente.
A baixa escolaridade materna tem sido frequentemente associada
como fator de risco para agravos à saúde infantil. Estudos realizados em Feira
de Santana (VIEIRA, 2005), Belo Horizonte (ALVES, 2009) e em Pouso Alegre
(FARIA

e

NOGUEIRA,

2013)

demonstraram

associação

entre

baixa

escolaridade materna e a frequência deficiente de registros em Cartão da
Criança e CSC respectivamente.
Na atual pesquisa, não houve correlação entre número de anos de
estudodas mães e as notas alcançadas pelas CSC. Segundo Romani (2004),
as mães com maior grau de escolaridade realizam com mais propriedade os
cuidados preventivos e curativos com as crianças e, por essa razão, vem
sendo evidenciado por muitos autores, como um fator bastante influente na
determinação do crescimento dos menores de cinco anos. A baixa
escolaridade materna é frequentemente associada a riscos para a saúdeda
criança. O estudo realizado em Feira de Santana evidenciou associação
positiva entre a escolaridade materna e a frequência de registros do
desenvolvimento neuropsicomotor, mas esta associação não foi verificada para
a curva de crescimento. Deve-se ter cuidado na interpretação deste dado, pois
a responsabilidade da CSC deve ser compartilhada entre a família e a equipe
de saúde. Este resultado pode, por um lado, sugerir que as mães menos
instruídas têm maior dificuldade em assumir seu papel em relação à CSC. Mas,
por outro lado, indica a necessidade de repensar na organização da assistência
nas equipes de saúde, de modo a valorizar a CSC como instrumento de
vigilância da saúde da criança, especialmente nos grupos com maior
vulnerabilidade social.
No que se refere à renda familiar, não foi observada associação
entre essa variável e a variável de desfecho, nota da CSC. A inter-relação entre
renda e saúde tem sido amplamente discutida e existem diversos argumentos
que corroboram com a tese de que renda causa saúde. Pessoas com maior
renda têm maior possibilidade de adquirir bens e serviços de saúde, tais como:
consultas médicas, medicamentos e planos de saúde. (REIS e CRESPO,
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2009).Contrariando esses conceitos, no estudo realizado em Feira de Santana
(VIEIRA et. al, 2005), um achado importante foi a associação positiva,
estatisticamente significante, entre renda familiar mensal inferior a dois salários
mínimos e a realização da curva de crescimento no CC. A anotação do peso da
criança no CC era realizada pelos próprios agentes de saúde, após a sua
aferição. A interpretação para esse fato pode estar relacionada à priorização de
ações públicas de saúde nas áreas em que residem comunidades menos
privilegiadas do ponto de vista socioeconômico, consequentemente com menor
acesso às unidades de saúde
Os dados sócios demográficos das crianças que participaram do
estudo também foram analisados. A idade das crianças, no momento da
pesquisa, variou de 12 a 31 meses. Todas as CSC foram estudadas quanto ao
preenchimento, no decorrer do primeiro ano de vida. Observou-se que crianças
com idade superior a 18 meses apresentaram significativamente piores notas
em suas CSC. Resultado semelhante foi encontrado por Alves et al (2009),
onde crianças com idade superior a 12 meses obtiveram índices de completude
das CSC inferiores, quando comparadas a crianças com menos de 12 meses.
O resultado encontrado na atual pesquisa pode refletir uma melhora
progressiva no preenchimento dos campos das CSC, quando se comparam
períodos de tempo diferentes. Considerando que o período avaliado quanto à
utilização da CSC se restringiu ao primeiro ano de vida de todas as crianças
pesquisadas, observamos que crianças mais recentemente acompanhadas
(idade entre 12 e 18 meses) obtiveram notas melhores nas CSC, enquanto o
grupo com idade entre 18 e 31 meses apresentou piores resultados.
A puericultura, área da pediatria voltada principalmente para os
aspectos de prevenção e de promoção da saúde, atua no sentido de manter a
criança saudável para garantir seu pleno desenvolvimento, de modo que atinja
a vida adulta sem influências desfavoráveis e problemas trazidos da infância.
Suas ações priorizam a saúde em vez da doença.
Entre os eixos de ações a serem desenvolvidos dentro da
puericultura estão: o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
infantil, incentivo ao aleitamento materno e alimentação saudável, combate à
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desnutrição

e

anemias,

imunização,

prevenção

de

acidentes,

maus

tratos/violência e trabalho infantil, atenção às doenças prevalentes, atenção à
saúde bucal e mental e atenção a portadores de deficiência (GEHRMANN et
al., 2007).
Quando se analisaram as variáveis referentes à trajetória de
acompanhamento das crianças que participaram da pesquisa no primeiro ano
de vida, foi observado que a única variável que demonstrou ter associação com
os escores alcançados pelas CSC foi o número de consultas realizadas nesse
período. Crianças que foram submetidas a menos de sete consultas no
primeiro ano de vida apresentaram correlação com notas insatisfatórias nas
CSC. Não houve diferenças com significância estatística nas notas das CSC de
crianças atendidas por profissionais médicos ou enfermeiros, o que aponta que
o infante deve ser atendido por uma equipe interdisciplinar que compreenda
suas necessidades e direitos como indivíduo, sendo fundamental que cada
profissional da equipe reconheça o seu papel na prática das ações de
puericultura.
Os resultados da pesquisa mostraram que as CSC costumam ser
levadas às consultas pelas mães em 93,5% dos casos e são solicitadas pelos
profissionais de saúde no momento da consulta em 86,5% dos casos. Uma
revisão sistemática da literatura nacional em publicações no período de 2005 a
2011(ABREU et al, 2012), utilizando como descritores: profissionais da saúde,
saúde da criança e atenção primária à saúde mostrou que são fatores que
dificultam a utilização da CSC por profissionais de saúde: esquecimento e a
perda da CSC, por parte dos pais e indisponibilidade da CSC nos serviços de
saúde. Esses fatoresdificultam o trabalho desenvolvido por meio das ações de
vigilância à saúde da criança. Entretanto, no atual estudo, observou-se que, em
sua imensa maioria, pais e profissionais de saúde dispunham da CSC no
momento das consultas realizadas. Entende-se, portanto, que a motivação
para o não preenchimento adequado dos campos das CSC não se deveu à
ausência desse instrumento, sendo possível que outros fatores possam estar
envolvidos na geração desses resultados.
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Ainda na pesquisa realizada por Abreu e colaboradores (2012) a
identificação da CSC, por parte das mães, como “cartão de vacina” é um dos
motivos apontados para que a mesma não seja utilizada adequadamente no
momento da consulta. Percebe-se que a utilização desse instrumento para
acompanhamento de outros itens importantes na promoção de saúde infantil
não encontra a mesma adesão que aquela verificada no registro de vacinas.
Na pesquisa realizada, no município de Fortaleza, a CSC parece ter ainda um
forte significado como “cartão de vacina”, visto que quando indagadas quanto à
finalidade da CSC, um quarto das mães referiu-se à vacinação, com um
conceito errôneo de que o objetivo único da existência da CSC é o registro de
vacinas. Apesar desses resultados, vale salientar que não foi observada
associação entre o conhecimento das mães quanto à finalidade correta ou
incorreta da CSC e a variável desfecho.
Na abordagem com as mães, notou-se que 80,3% afirmaram já ter
lido a CSC de forma total ou parcial. Esse percentual não teve correlação com
as notas obtidas pelas CSC. Entretanto, quando indagamos às mães que
afirmaram terem lido as CSC, se as mesmas se lembravam do trecho
explicativo contido na CSC sobre a observação da cor das fezes na vigência de
icterícia neonatal, 47,1% afirmaram que sim.
A recordação do trecho explicativo sobre colestase da CSC por parte
das mães apresentou associação com as notas obtidas nas CSC, por ocasião
da análise bivariada. Porém, essa correlação não se manteve pela análise de
regressão logística múltipla.
No Brasil, o encaminhamento tardio dos lactentes com colestase
para os serviços de referência é um grave problema da atualidade, uma vez
que uma fração dessas crianças pode ser portadora de atresia biliar, uma
patologia cirúrgica que requer tratamento urgente. A Sociedade Brasileira de
Pediatria,

em

um

esforço

nacional,

vem

desenvolvendo

estratégias

colaborativas a fim de melhorar a situação destes pacientes, com uma
campanha conhecida como Alerta Amarelo.
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A campanha do Alerta Amarelo encontra-se impressa na página 29
da CSC e orienta que se as fezes estiverem claras (hipocólicas ou acólicas), a
urina escura e/ou a icterícia ultrapassar 14 dias de vida, a criança deve ser
avaliada do ponto de vista clínico e laboratorial (bilirrubinas). Se as fezes foram
“suspeitas” ou a criança apresentar aumento de bilirrubina direta, encaminhar
para serviços especializados. Este procedimento simples, em países
desenvolvidos, conseguiu melhorar o prognóstico de vários pacientes,
naqueles países (CARVALHO et al., 2010).
Um resultado que chamou a atenção foi o número de mães que já
havia feito anotações nas CSC de seus filhos. Esta variável demonstrou ter
associação positiva com melhores escores de preenchimento das CSC, o que
sinaliza um maior envolvimento e apropriação desse instrumento por parte das
mães e o entendimento de que a CSC não é um documento exclusivamente
médico. Esta percepção favorece a participação das mães como colaboradoras
nos registros de dados de identificação, crescimento e desenvolvimento das
crianças e traduz o verdadeiro sentido da CSC como uma ferramenta que deve
ser compartilhada no seu uso entre pais e profissionais de saúde.
Vincelet et al. publicaram em 2003 um estudo da Sociedade
Francesa de Pediatria, envolvendo 1685 pais entrevistados quanto à utilização
da CSC naquele país. A pesquisa registrou que apenas 13 dos 1685 pais
entrevistados haviam feito anotações nas cadernetas de seus filhos. Os
autores concluíram que pais devem ser estimulados ao uso da CSC como
ferramenta de cuidado em saúde. Por outro lado, em estudo nacional, Alves et.
al (2009) observaram que em pesquisa realizada com 355 sujeitos, 21,7% dos
pais haviam feito anotações na CSC de seus filhos. Entretanto, na referida
pesquisa não foi observada associação dessa variável com os índices de
preenchimento das CSC estudadas.
Na revisão sistemática de literatura feita por Abreu e colaboradores
em 2012, foram verificados os fatores que mais dificultam a utilização
adequada da CSC pelos profissionais de saúde. Os principais obstáculos
encontrados foram: ausência de capacitação para o uso correto da CSC, tempo
insuficiente, indisponibilidade da CSC no serviço de saúde, a não utilização da
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CSC por todos os membros da equipe de saúde e a desvalorização e o
desconhecimento das mães/família sobre a CSC.
No atual estudo, não foram avaliados fatores relacionados aos
profissionais de saúde, mas sim relacionados às mães, às crianças e à
trajetória de acompanhamento destas no primeiro ano de vida. Os resultados
finais demonstraram que faixa etária maior de 18 meses, número de consultas
de puericultura inferior a sete e a mãe não fazer anotações na caderneta da
criança se comportaram como fatores associados ànota insatisfatória das CSC,
de acordo com os critérios adotados na pesquisa.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A CSC é o dispositivo mais completo existente para acompanhamento
da saúde infantil, se constituindo como um importante recurso para a promoção
de crianças saudáveis em todos os níveis de atenção à saúde. Entretanto, é na
atenção básica que ela tem seu papel mais relevante, visto que nessa esfera de
atendimento, o foco fundamental é a prevenção, a detecção precoce dos
agravos e a vigilância do crescimento e desenvolvimento infantil. Trata-se de um
documento acessível, universal, distribuído para todos os cidadãos brasileiros,
por ocasião do nascimento. A CSC possui linguagem simples e que contém uma
gama de informações que reúnem as principais orientações para um bom
desempenho evolutivo para o pequeno ser que cresce e se desenvolve.
Apesar de todas essas vantagens e de estar à mão na imensa
maioria das vezes, no momento da consulta, existe uma verdadeira
desconsideração pelo uso efetivo da CSC no município de Fortaleza e em
outras regiões do território nacional, por parte dos pais e, sobretudo pelos
profissionais de saúde.
Concluímos com o presente trabalho que se faz urgente e
necessária a tomada de medidas no sentido de sensibilizar, capacitar e
qualificar os profissionais de saúde envolvidos no atendimento infantil,
principalmente àqueles que trabalham na atenção primária de saúde,
considerando que esse nível de atenção é a porta de entrada da criança no
Sistema Único de Saúde (SUS).
O fortalecimento da atenção primária no SUS é o alicerce para a
construção de melhores condições de saúde dos pequenos cidadãos e, se bem
estruturado pode viabilizar que a criança atinja à idade adulta sem condições
de risco como obesidade, hipertensão, sedentarismo, diabetes e tantas outras
que, no panorama de saúde atual enfrentado pela maioria das cidades
brasileiras, levam os indivíduos adultos a lotarem as emergências hospitalares,
sobrecarregando as unidades de atenção terciária.
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Nesse sentido, acreditamos que a conscientização dos profissionais
e o conhecimento sobre as vantagens da utilização da CSC, como recurso de
promoção em saúde, deve se iniciar dentro das escolas onde existem cursos
de graduação em saúde. A criação de um módulo teórico-prático de ensino
sobre a CSC dentro dos currículos dos cursos que se relacionam com a saúde
infantil, tais como: Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Psicologia, Terapia Ocupacional possibilitará que o conhecimento do uso dessa
ferramenta venha a fundamentar a formação dos futuros profissionais que
trabalharão com crianças durante a sua trajetória profissional.
Por outro lado, os profissionais já em exercício das suas atividades,
sobretudo àquelas que atuam na atenção básica, necessitam de um programa
de educação permanente com foco na qualificação do atendimento. Dentro
dessa linha, a capacitação e sensibilização desses profissionais para o uso
adequado da CSC como ferramenta de saúde infantil representa uma medida
que pode vir a consolidar o verdadeiro exercício da puericultura que atua na
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis do adulto e contribuir de
modo definitivo para a qualidade de vida da população. A ideia é estimular os
profissionais de saúde para que venham a se familiarizar com o uso da CSC e
encará-la como um instrumento aliado e produtor de saúde.
A criação de um sistema de pontuação para avaliação dos índices
de preenchimento das CSC durante o primeiro ano de vida em nosso município
foi um marco do presente trabalho. A utilização desse recurso para uma
avaliação global e contínua poderia ser implementada no sentido de monitorar
como vem se fazendo o uso da CSC, sobretudo dentro das unidades de
atenção básica de atendimento no município de Fortaleza. Esse sistema de
pontuação poderia vir a ser um dispositivo de avaliação a ser utilizado antes e
após a realização de treinamentos e cursos de capacitação aos profissionais
de saúde, permitindo assim mensurar a eficácia dessas estratégias, como
potenciais promotoras de saúde.
Outro ponto importante e que merece ser bem trabalhado é o fato de
a CSC ser um instrumento destinado aos pais e aos profissionais de saúde.
São as ações conjuntas da família e dos profissionais que, quando somadas,
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melhor repercutem positivamente no cuidado e atenção à saúde infantil. A
assistência à saúde da criança deve se iniciar antes do seu nascimento, pois
as consultas com atendimento pediátrico no período pré-natal e perinatal
conseguem reduzir a morbimortalidade materna e do recém-nascido.
Desse modo, lançamos como proposta, para as unidades de
atenção básica do município de Fortaleza, a consulta pediátrica no terceiro
trimestre da gestação, já preconizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2014).Esse momento seria uma
ocasião favorável para estabelecer o vínculo entre a família e a equipe que virá
a assistir à criança no seu acompanhamento, além de ser uma excelente
oportunidade para informar à família da importância da CSC, estimulá-la na
apropriação, leitura e estudo desse documento, reconhecendo-o como veículo
produtor de saúde. Haveria, portanto, uma chance de serem transmitidas,
antes do nascimento, as informações contidas nas CSC direcionadas à família,
no sentido de fazê-la sentir a sua importância como aliados na monitoração e
vigilância do desenvolvimento infantil.
Gostaríamos ainda de sugerir, que, durante as campanhas de
vacinação, onde um imenso número de crianças e seus responsáveis
comparecem às unidades de saúde,fossem realizadas atividades paralelas,
convidando pais e profissionais de saúde a utilizar a CSC com todo a seu
potencial. Os meios de comunicação e as redes sociais poderiam ser utilizados
com esse fim e cartazes poderiam se afixados nas unidades de saúde
estimulando a leitura por parte dos pais das CSC de seus filhos e incentivando
os profissionais a preencherem as CSC com as informações obtidas nas
consultas. Além disso, o momento da espera nas filas para vacinar também
poderia ser aproveitado, como uma ocasião para esclarecimento da
importância da CSC, podendo essa atividade ser desenvolvida por alunos de
graduação dos cursos relacionados à saúde.
Por fim, deixamos a mensagem de estímulo e incentivo a todos que
participam de atividades em promoção de saúde infantil que venham a utilizar a
CSC com toda a sua plenitude, lembrando que uma caderneta de saúde
preenchida registra o cuidado dedicado a uma vida.
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APÊNDICE A

CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA: SUA UTILIZAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA

1. QES Nº _________
Pesquisador de Campo: _______________________
Data da entrevista _____/_____/_____
Unidade de Saúde ____________________________

2. US __________

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CUIDADOR OU RESPONSÁVEL
4. IDADE DA MÃE : _______ (anos)

4. Idade ______

5. ESTADO CIVIL:
5. Estciv ______
1. Casada ( ) 2 União estável ( )
5. Viúva (
) 6. Outro ( )

3.Solteira ( )

4.Desq/divorc/ ( )

6. VOCÊ ESTUDOU ATÉ QUE SÉRIE?

6a. Anos ______

7. OCUPAÇÃO PROFISSIONAL___________________________________________________

6b. Escol ______
7. Ocup ______

8. RENDA FAMILIAR _________________________________________________

8. Renda _______

DADOS DA CRIANÇA
9.DNcriança

9. DATA DO NASCIMENTO DA CRIANÇA
__________________________________
10. SEXO

1. Masculino ( )

_________________
10.Sexocr _____

2. Feminino ( )

11.Locanasc_____

11. LOCAL DE NASCIMENTO DO SEU FILHO
1. Hospital Público ( )
4.Outros (

2. Hospital Privado ( )

3. Domicílio (

)

) _____________________
12.Pezinho______

12. ELE REALIZOU TESTE DO PEZINHO?
1.Sim ( )
2. Não ( ) 3. Não lembro (

)
13.Orelha_______

13. ELEREALIZOU TESTE DA ORELHINHA?
1.Sim ( )
2. Não ( )
3 Não lembro (
14. ELE REALIZOU TESTE DO OLHINHO?
1.Sim ( )
2. Não ( ) 3 Não lembro (

)
14.Olho__________
)

15.Orient1acons
(Para os nascidos em hospital).
15. NO HOSPITAL QUE SEU FILHO NASCEU, AO RECEBER ALTA, ALGUÉM LHE _______________
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ORIENTOU ONDE SEU FILHO DEVERIA REALIZAR A PRIMEIRA CONSULTA DELE?
1.Sim( )
2. Não ( )
3. Não lembro ( )
16. SEU FILHO REALIZOU CONSULTAS DE ACOMPANHAMENTO (para ver crescimento, 16.Consacomp__
desenvolvimento, alimentação...) DURANTE O 1º ANO DE VIDA?
___________________
1.Sim( )
2. Não ( )
3. Não lembro ( )
ATENÇÃO:
SE A RESPOSTA DA 16 FOI SIM, RESPONDER AS PERGUNTAS 17 a 22.
SE FOI NÃO, PASSE PARA A 23
17. EM QUE LOCAL, SEU FILHO FOI ACOMPANHADO DURANTE O 1º ANO DE VIDA?
1. Posto de Saúde ( )
2. Hospital público ( ) 3. Consultório privado ( )
4. Hospital privado ( ) 5. Outro ( ) _________________

17.Local
acomp___________

18. QUANTAS CONSULTAS DE ACOMPANHAMENTO VOCÊ LEMBRA QUE SEU FILHO FEZ
NO 1º ANO DE VIDA?
______________
19. AS CONSULTAS DE ACOMPANHAMENTO DURANTE O 1º ANO DE VIDA FORAM
REALIZADAS SEMPRE OU NA MAIORIA DAS VEZES PELO MESMO PROFISSIONAL?

18.Ncons______

1. Sim (

)

2. Não (

)

3. Não lembro (

)

20. SE SIM, QUAL ERA O PROFISSIONAL QUE CONSULTAVA SEU FILHO ?
1. Médico do PSF ( ) 2. Pediatra ( ) 3. Enfermeiro (
)
4. Não lembro ( ) 5. Outro ( )
___________________________________
21. COSTUMAVA LEVAR A CADERNETA DE SAÚDE PARA AS CONSULTAS DE
ACOMPANHAMENTO?
1. Sempre ( )
4. Às vezes ( )

2. Quase sempre ( )
3.Frequentemente (
5. Raramente ( ) 6. Nunca ( )

2. Raramente ( )
) 5 . Quase sempre (

)

20.Profis
acomp___________
________________-_

21.Levcsc_______

)

22. A CADERNETA ERA SOLICITADA PELO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHAVA SEU
FILHO?
1. Nunca ( )
4. Frequentemente (

19.Mesmoprof__
_____________

22.Solcsc _______

3. Às vezes ( )
6. Sempre ( )

23. QUANDO LHE ENTREGARAM A CADERNETA DE SAÚDE, ALGUM PROFISSIONAL LHE 23.Expliccsc_____
EXPLICOU SOBRE A IMPORTÂNCIA DELA?
______
1. Sim ( )
2. Não ( )

24. VOCÊ ALGUMA VEZ JÁ LEU A CSC?
1. Sim ( )
2. Não ( )

24.Leucsc
__________
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25. SE VOCÊ JÁ LEU A CSC, JÁ LEU SOBRE A IMPORTÂNCIA DE OBSERVAR A COR 25.Viucorfez___
DAS FEZES DA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA COM A PELE AMARELADA _
(ICTERÍCIA)?
1. Sim (

)

2. Não (

)

3. Não lembro (

)

26.NA SUA OPINIÃO,(EM UMA PALAVRA), PARA QUE SERVE A CSC?

26.PalavrCSC__

_________________________________________________________________________________________________ _______________

27. VOCÊ JÁ FEZ ALGUMA ANOTAÇÃO NA CSC?
1. Sim (

)

2. Não (

)

27.AnotmaeCS
________________
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APÊNDICE B

DADOS OBTIDOS DIRETAMENTE DA CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA

DADOS OBTIDOS DIRETAMENTE DA CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA

28.DATA DO NASCIMENTO (página 39):

28. DN_____________

29. PESO DE NASCIMENTO (pg. 39):

29. PN:___________

30. NÚMERO DE PLOTAGENS de PC NO 1º. ANO DE VIDA (pg. 56):

30. Plotpc__________

31. NÚMERO DE PLOTAGENS de PESO NO 1º. ANO DE VIDA (pg. 58):

31. Plotpeso___________

32. NÚMERO DE PLOTAGENS de ESTATURA NO 1º. ANO DE VIDA (pg. 64): 32. Plotest___________
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Número de registros de marcos de desenvolvimento por cada mês de vida de
1 a 12 meses
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Número de registros entre ZERO e 12 MESES
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APÊNDICE C

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Prezado senhor(a),
Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada:
Caderneta de saúde da criança: utilização na rede de atenção básica em
Fortaleza, que tem por objetivos conhecer a completude do preenchimento da
Caderneta de Saúde da Criança na rede básica de atenção em Fortaleza,
durante o primeiro ano de vida e identificar fatores relacionados à qualidade do
preenchimento. Você será entrevistado sobre a trajetória de acompanhamento
de seu filho(a) na rede primária de atenção, no período do primeiro ano de vida
e será solicitada a Caderneta de Saúde da Criança para verificação de
preenchimento dos dados existentes para acompanhamento no primeiro ano
de vida. Sua participação é voluntária e você é livre para recusar-se a participar
ou interromper a sua participação quando desejar. Informamos que não haverá
qualquer prejuízo para você pelas informações fornecidas, pois será garantido
o sigilo das mesmas e seu nome e de seu filho(a) não serão identificados. As
perguntas que serão feitas não trarão nenhum desconforto ou risco, já que
serão apenas sobre aspectos relacionados ao acompanhamento de seu filho(a)
na rede básica de atenção no Município de Fortaleza, no primeiro ano de vida.
Este termo de consentimento será elaborado para você em duas vias, uma
para você e outra para os arquivos do projeto.Em caso de dúvida em relação a
este documento, qualquer informação adicional ou esclarecimentos acerca
dessa pesquisa você poderá entrar em contato com a coordenadora da
pesquisa, Prof.ª Dr.ª Nádia Maria Girão Saraiva de Almeida pelo telefone (085)
9983-9103. O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do
Ceará também está disponível para esclarecimentos por meio do telefone (085)
3101 – 9890.
TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS- ESCLARECIDO
Após ter sido informado(a) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e
detalhada e tendo esclarecido minhas dúvidas, concordo em participar desse
estudo. Sei que, em qualquer momento poderei solicitar novas informações e
retirar minha participação se assim o desejar.
Fortaleza, ___/____/____
________________________________________________
Nome do sujeito da pesquisa por extenso.
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ANEXOS
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ANEXO A

Caderneta da Saúde da Criança
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ANEXO B

TERMO DE ANUÊNCIA
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ANEXO C

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
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