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1 MILHÃO 

Esse foi o
número de
Cartões da

Criança
impressos

O presidente Lula e o ministro Humberto Costa lançaram, no dia 7 de abril, em São Paulo, o Cartão da

Criança, documento usado no acompanhamento da saúde e na avaliação do crescimento e desenvolvi -

mento de meninos e meninas. O cartão registra informações sobre o nascimento, peso, atendimento

médico e vacinação da criança. A nova versão atualiza os marcos do desenvolvimento infantil, orienta

sobre a amamentação e reformula o calendário de vacinação. No documento, também estarão impressas

outras informações importantes, como os números do cartão SUS, da declaração de nascidos vivos e do

registro de nascimento, além do resultado do teste do pezinho. O uso do cartão será estendido às crianças

com até sete anos incompletos, permitindo a articulação com outras ações que vêm sendo implementadas. 
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PRINCÍPIOS FORAM MANTIDOS
A coordenadora da Área de Saúde da Criança do Ministério da Saúde, Ana Goretti Kalume Maranhão,

destaca que os conteúdos técnicos do Cartão da Criança foram acordados pelo Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems),  cen-
tros de referência em saúde da criança e em alimentação e nutrição, Programa Nacional de Imunização
(PNI), Organização Pan-americana de Saúde (Opas) e Sociedade Brasileira de Pediatria.

Segundo Ana Goretti, foram mantidos nessa versão os princípios que nortearam a implantação do
Cartão da Criança, instrumento desenvolvido pelo médico David Morley, ou seja:

3 o Cartão da Criança introduz, para a família, e também para o profissional de saúde, o princípio da
promoção da saúde que, no caso específico, é "a criança precisa receber cuidados de saúde contínu-
os e compreensíveis e não ser tratada somente nos episódios de doenças";

3 o Cartão da Criança não é um substituto do prontuário da criança e, portanto, não deve registrar
dados de serviço. Ele deve conter somente dados necessários para informar e educar a família e
propiciar o atendimento da criança;

3 o Cartão da Criança não deve ser usado como instrumento para suprir eventuais carências nos meios
de informação, divulgação e disseminação de ações de saúde;

3 o Cartão da Criança deve ter visual simples e informações para promover seus objetivos;
3 toda criança tem direito a um Cartão da Criança.

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS AÇÕES DE SAÚDE

O Cartão da Criança registra os principais
dados da história de saúde e nutrição da criança.
Foi para facilitar a atualização constante das infor-
mações que a área técnica de Saúde da Criança, o
Departamento de Atenção Básica e a Coordenação
de Alimentação e Nutrição propuseram uma nova
versão para o documento, articulado com as demais
ações e políticas de saúde que vêm sendo imple-
mentadas pelo Ministério da Saúde, a exemplo do
Programa Bolsa-Alimentação.

O acompanhamento do crescimento e desen-
volvimento é  imprescindível para a promoção da
saúde infantil e não invalida as iniciativas municipais
de dar maior complexidade às informações contidas
nesse instrumento, como é o caso de Florianópolis,
Curitiba, Goiânia e Sobral, que possuem cadernetas de
saúde com um número maior de indicadores.

A nova versão do Cartão da Criança tem, dentre outras, as seguintes
informações: número do Cartão SUS; teste do pezinho; curva com os va-
lores dos percentis 0,1, correspondente ao peso muito baixo para a idade
na curva de crescimento; legenda referente à amamentação exclusiva; ca-
lendário de vacinação infantil e novos marcos de desenvolvimento infantil.

Para outras informações sobre o Cartão da Criança, entre em contato com a área técnica, através do
endereço eletrônico: criança@saude.gov.br

Ou ainda visite a página da área na Internet: 
www.saude.gov.br/sps/areastecnicas/scrianca/crianca/hpcrianca.htm
e http://www.saude.gov.br/sps/areastecnicas/scriança/criança/crescimento.htm


