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Ministério da Saúde 
Secretaria de Atenção à Saúde 

Departamento de Ações Programá�cas Estratégicas 
Coordenação-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno 

  

OFÍCIO CIRCULAR Nº 9/2019/CGSCAM/DAPES/SAS/MS                                        

Brasília, 27 de março de 2019.
  

Ao(A) Senhor(a)

Coordenador(a) Estadual de Saúde da Criança

Coordenador(a) Municipal de Saúde da Criança

 

Assunto: Cadernetas da Saúde da Criança. Alteração sobre o registro de informações sobre gravidez,
parto e puerpério.

 

Senhor(a) Coordenador(a),

 

1.  A Coordenação de Saúde da Criança e Aleitamento Materno informa que na versão da
Caderneta de Saúde da Criança edição 2019, entregue aos Estados nesse primeiro trimestre, há
alterações quanto ao registro de informações sobre gravidez, parto e puerpério, no tocante as sorologias
realizadas no pré-natal e as sorologias maternas realizadas ainda na maternidade para os agravos à saúde
tais como:

I - Alteração da denominação nominal dos agravos (Sífilis, Hepa�te B e
Toxoplasmose) sendo subs�tuídos pelo seu Código Internacional de Doenças - CID 10,
para atendimento ao princípio da preservação da privacidade e in�midade da pessoa
humana. Assim, foram u�lizados os seguintes códigos A53 (Sífilis); B18 (Hepa�te); B58
(toxoplasmose) no campo de registro, con�nuando a especificar “não realizada”,
“normal” ou “alterada” e a indicação do trimestre da gestação.

II - Re�rada das informações relacionadas ao CID 10 – Z 21 (HIV) nos tópicos pré-
natal e parto/pós-parto, na página dos dados sobre gravidez, parto e puerpério, da
edição 2019 da Caderneta de Saúde da Criança, assim como da edição intersetorial da
Caderneta da Criança, a ser lançada posteriormente

2. A re�rada da informação sobre a sorologia HIV (Z 21) da Caderneta de Saúde da Criança,
ocorreu em cumprimento ao disposto na Lei nº 12.984/2014, que define o crime de discriminação dos
portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e doentes de aids. (Referência SEI: Processo nº
25000.209053/2018-52)

3.  Orientamos que essas informações sejam registradas apenas no prontuário clínico da mãe
e da criança nos serviços de saúde, onde os mesmos foram atendidos.

4. Na oportunidade, reforçamos que toda gestante deve ser orientada, no pré-natal, a
realizar exames para iden�ficar doenças que possam ser transmi�das aos seus bebês, em especial as
infecções pelo vírus do HIV, STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simples), do
vírus zika e hepa�tes virais, como também sobre o seu consen�mento e direito ao sigilo do resultado.
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5.  Ressaltamos que deve ser assegurado a todo recém-nascido de mãe soroposi�va a
quimioprofilaxia e/ou tratamento para o HIV, imediatamente após o nascimento e durante as primeiras
semanas de vida, assim como, o acompanhamento da criança em serviço de saúde especializado para
crianças expostas ao HIV, além de garan�da a consulta do bebê nesse serviço, antes da alta da
maternidade. É direito de toda criança soroposi�va ter acesso ao tratamento com an�rretrovirais.
Direitos garan�dos pela Leinº8.069   de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

6. Como forma de   reforçar as condutas quanto  à  prevenção ,diagnós�co e tratamento das
mães e  crianças acome�das pelo HIV, sífilis e hepa�tes virais ,sugerimos o acesso ao documento
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêu�cas para Prevenção da Transmissão Ver�cal de HIV ,sífilis e
hepa�tes virais:link h�p://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeu�cas-
para-prevencao-da-transmissao-ver�cal-de-hiv.

7. Solicitamos que esse o�cio seja divulgado no Estado e Municípios para os serviços de
saúde, especialmente maternidades e Unidades de Atenção Básica.

8. Estamos à disposição para maiores informações e/ou esclarecimentos por meio do e-mail
crianca@saude.gov.br ou ainda nos telefones (61) 3315/9070.

 

Atenciosamente,

 

 

CLÁUDIA PUERARI

Coordenadora-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno - CGSCAM/DAPES/SAS/MS

 

MÁRCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GARCIA 
Diretor do Departamento de Ações Estratégicas e Programá�cas - DAPES/SAS/MS 

Documento assinado eletronicamente por Cláudia Puerari, Coordenador(a)-Geral de Saúde da
Criança e Aleitamento Materno, em 28/03/2019, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº
900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Marcio Henrique de Oliveira Garcia, Diretor(a) do
Departamento de Ações Programá�cas Estratégicas, em 29/03/2019, às 16:39, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e
art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8548458 e
o código CRC ACAD9973.

 
Referência: Processo nº 25000.053814/2019-96 SEI nº 8548458
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