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Plano de Trabalho e Avaliação - PTA 

Atenção Primária: Idoso 

Autor:
Profº Tião Rocha

Objetivo: 
Promover a saúde da pessoa idosa

Objeto: 
Pessoa idosa saudável
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DIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES

1. Envelhecimento 
saudável e 
seguro.

1.1.1 Ofi cina de capacitação para 
profi ssionais em “saúde da pessoa 
idosa” / PTA e Estatuto do Idoso.

1.1 O que fazer 
para garantir 
um processo de 
envelhecimento 
saudável e 
seguro?
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INDICADORES PÚBLICO-ALVO TEMPO E RESPONSÁVEL

1.1.1 Profi ssionais 
SF e NASF

1.1.1 Anual / SES1.1.1 100% dos profi ssionais 
conhecedores do Estatuto do Idoso, 
no que diz respeito a AB (quanto 
à saúde: atendimento preferencial 
no SUS, garantia da medicação 
e de órteses e próteses, e ao 
acompanhante na internação; 
quanto à violência e o abandono: 
proteção contra negligência, 
discriminação,  crueldade ou 
opressão); 100% das UBS com 
atendimento por hora marcada à 
pessoa idosa; 100% das ESF e ESB 
realizando assistência domiciliar, 
quando necessário; profi ssionais 
capazes de reconhecer fatores 
de risco (diabetes, hipertensão, 
obesidade, desnutrição, HIV, gripe, 
pneumonia, demência, osteoporose, 
aterosclerose, violência, depressão, 
quedas) e referenciá-los para os 
atendimentos especializados; 
100% dos profi ssionais capazes 
de examinar acuidade visual e 
auditiva, incontinência urinária e 
fazer avaliação cognitiva; 100% 
das enfermeiras/ESF treinadas 
e aplicando o AUDIT (Teste para 
Identifi cação de Usuários de Álcool) 
e Teste de Fagerström (teste 
para tratamento de fumantes);           
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DIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES

1.1.2 Identifi cação do perfi l da 
pesoa idosa, a partir dos dados 
da visita domiciliar e da fi cha A 
(cadastro da família/ACS).

1.1.3 Implantação e implementação 
da caderneta de saúde da pessoa 
idosa (CSPI).
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INDICADORES PÚBLICO-ALVO TEMPO E RESPONSÁVEL

100% dos profi ssionais capacitados 
em Programa de Redução de 
Danos; 100% dos profi ssionais 
conhecendo e operacionalizando o 
PTA; PTA implantado em 100% das 
ESF; PTA aprovado no Conselho 
Municipal de Saúde; aumento da 
demanda de atendimento na UBS.

1.1.2 100% das pessoas idosas 
identifi cadas quanto ao sexo, faixa 
etária, moradia, escolaridade, 
religião, renda e estrutura familiar, 
100% das pessoas idosas 
cadastradas no SIAB.

1.1.3 100% dos municípios com a 
CSPI para distribuição; 100% das 
pessoas idosas e dos profi ssionais 
orientados sobre a importância e o 
uso contínuo da CSPI; 100% das 
pessoas idosas com cadernetas 
de saúde atualizadas em: dados 
de identifi cação pessoal, avaliação 
pessoal da situação de saúde, 
listagem dos problemas atuais de 
saúde, medicamentos em uso, 
internações hospitalares, ocorrência 
de quedas, alergias e intolerâncias, 
vacinas, agendamento de consultas, 
controle da PA (pressão arterial), do 
peso e glicemia.

1.1.2  e 1.1.3 
Pessoas com 60 
mais

1.1.2 Mensal/ESF

1.1.3 SEMUS, 
ESF
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DIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES

1.1.4 Orientação à pessoa idosa 
sobre a importância e o uso 
contínuo de sua caderneta de 
saúde.

1.1.5 Acolhimento e escuta da 
pessoa idosa nas UBSs (NASF) e 
nos domicílios.
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INDICADORES PÚBLICO-ALVO TEMPO E RESPONSÁVEL

1.1.4 e 1.1.5 
Pessoas com 60 
ou mais

1.1.4 e 1.1.5 ESF, 
NASF

1.1.4 100% das pessoas idosas 
cobrando a existência da caderneta 
de saúde e sua atualização; 100% 
das pessoas idosas portando a 
caderneta de saúde; 100% das 
pessoas idosas conhecedoras das 
medicações que usam, da sua 
situação clínica atual, das suas 
alergias, situação vacinal, controle 
de PA (pressão arterial), peso e 
glicemia

1.1.5 100% das pessoas idosas 
procurando a UBS; consultas 
com resolutividade (acolhimento, 
diagnóstico, tratamento e 
acompanhamento multiprofi ssional); 
pessoas idosas referenciadas 
e contrarreferenciadas, com 
registro no prontuário da família; 
100% das pessoas idosas se 
apresentando com dignidade, 
satisfeitas com o que tem e com 
o que é, à vontade para falar dos 
seus problemas e com autoestima 
elevada; 100% dos profi ssionais, 
quando do acolhimento da 
pessoa idosa, usando frases 
curtas e objetivas, chamando-a 
pelo nome, não chamando-a 
por termos inapropriados (vovô, 
querido, lindinha, bonitinho, titio), 
perguntando se a pessoa idosa 
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DIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES

1.1.6 Vacinação 

1.1.7 Realização de visitas 
domiciliares
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INDICADORES PÚBLICO-ALVO TEMPO E RESPONSÁVEL

entendeu bem a explicação, 
repetindo-a quantas vezes for 
necessário, falando de frente, 
sem cobrir a boca, ou virar as 
costas ou se afastar enquanto fala, 
aguardando uma resposta antes de 
elaborar uma próxima pergunta e 
não interrompendo a pessoa idosa 
enquanto ela fala.

1.1.6 Pessoas 
com 60 anos ou 
mais

1.1.7 Pessoas 
com 60 anos ou 
mais e familiares

1.1.6 Tempo:
* Infl uenza – anual
* DT e febre 
amarela – a cada 
10 anos
* Pneumonia 
– quando 
recomendado
Responsável: ESF

1.1.7 Mensal/ ESF

1.1.6 100% das pessoas idosas 
imunizadas (esquema de vacinação 
completo): infl uenza a cada ano, DT 
a cada dez anos, pneumonia por 
recomendação profi ssional, febre 
amarela a cada dez anos; zero caso 
de difteria, tétano, pneumonia e 
febre amarela.

1.1.7 100% das Fichas A 
atualizadas com, no mínimo, 12 
visitas/ano do ACS e 6 visitas/
ano do técnico de nível médio; 
100% das pessoas idosas em 
condições domiciliares adequadas 
para higiene pessoal e ambiental, 
aeração, iluminação, ventilação, 
movimentação, prevenindo 
doenças, quedas e acidentes; 
pessoas idosas acolhedoras, 
alegres e satisfeitas.
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DIMENSÕES ATIVIDADESDIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES

1.1.8 Ofi cina “Vida da Pessoa 
Idosa” para profi ssionais: 
Atividades da Vida Diária (AVD), 
Atividades Instrumentais da Vida 
Diária (AIVD) e sexo seguro na 
terceira idade.

1.1.9 Consultas médicas e de 
enfermagem. 
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TEMPO E RESPONSÁVELINDICADORES PÚBLICO-ALVO TEMPO E RESPONSÁVEL

1.1.8 100% dos profi ssionais 
capazes de identifi car, avaliar e 
orientar as AVD (alimentar-se, 
banhar-se, vestir-se, mobilizar-
se, andar, ir ao banheiro, controle 
das necessidades fi siológicas) e 
AIVD (utilizar meios de transporte, 
manipular medicamentos, 
realizar compras, realizar tarefas 
domésticas leves e pesadas, 
utilizar telefone, preparar refeições 
e cuidar das próprias fi nanças); 
100% dos profi ssionais capazes de 
orientar a pessoa idosa quanto à 
prática do sexo seguro.

1.1.8 Profi ssionais 
de Saúde da AB

1.1.8 Anual / SES

1.1.9 100% das pessoas idosas 
com, no mínimo, 2 consultas 
médicas/ano e 3 consultas de 
enfermagem/ano; 100% das 
pessoas idosas com exames 
complementares realizados 
e analisados clinicamente 
(hemograma completo, glicemia 
em jejum, lipidograma, EAS, 
parasitológico de fezes, VDRL, 
HIV e hepatites virais, TSH, T4, 
uréia, creatinina, TGO, TGP, 
papanicolau, PSA, densitometria 
óssea e mamografi a); 100% das 
pessoas idosas desempenhando 

1.1.9 Pessoas com 
60 anos ou mais.

1.1.9 ESF
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DIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES
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INDICADORES PÚBLICO-ALVO TEMPO E RESPONSÁVEL

AVD (alimentar-se, banhar-se, 
vestir-se, mobilizar-se, andar, 
ir ao banheiro, controle das 
necessidades fi siológicas) e AIVD 
(utilizar meios de transporte, 
manipular medicamentos, 
realizar compras, realizar tarefas 
domésticas leves e pesadas, 
utilizar telefone, preparar refeições 
e cuidar das próprias fi nanças); 
100% de identifi cação dos casos 
de risco: diabetes, hipertensão, 
obesidade, desnutrição, HIV, 
gripe, pneumonia, demência, 
osteoporose, aterosclerose, 
violência, depressão, quedas; 
100% das pessoas idosas 
capazes de fazer o autoexame 
para prevenção do câncer bucal, 
com dentes e gengivas normais e 
língua limpa, com unhas cortadas e 
tratadas, cabelos penteados e pés 
limpos; 100% das pessoas idosas 
usando roupa limpa e calçado 
adequado (antiderrapante); 
100% das pessoas idosas 
ingerindo 2 litros de líquido, 
no mínimo, por dia; 100% das 
pessoas idosas com sono de 
qualidade (revigorante); 100% 
das pessoas idosas praticando 
sexo seguro, usando preservativo 



U
ni

ve
rs

id
ad

e 
A

be
rt

a 
do

 S
U

S 
/ U

N
A

-S
U

S

18

DIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES

1.1.10 Consultas odontológicas e 
distribuição orientada do kit de saúde 
bucal.

1.1.11 Avaliação física [peso, altura, 
Índice de Massa Corpórea (IMC), 
Pressão Arterial (PA), circunferência 
abdominal, condições respiratórias e 
cardíacas].
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INDICADORES PÚBLICO-ALVO TEMPO E RESPONSÁVEL

1.1.10 Pessoas 
com 60 anos ou 
mais.

1.1.11 e 1.1.12 
Pessoas com 60 
anos ou mais.

1.1.10 ESB, ESF

1.1.11 ESF, NASF

e lubrifi cante; 100% dos idosos 
com difi culdades auditivas, visuais 
(lentes corretivas), urinárias e 
cognitivas (memória e habilidade 
de fazer cálculo) identifi cados e em 
tratamento.

1.1.10 100% das pessoas idosas 
com, no mínimo, 1 consulta 
odontológica por ano; 100% 
das pessoas idosas realizando 
reabilitação estético-facial dos 
dentes (próteses); 100% das 
pessoas idosas conscientes da 
importância da escovação de 
dentes/higiene da prótese com uso 
do fi o dental, 3 vezes ao dia; 100% 
das pessoas idosas com dentes de 
boa aparência (brancos e limpos); 
100% das pessoas idosas com 
escova de dente individual.

1.1.11 100% das pessoas idosas 
com avaliação da relação idade/
peso/altura; 100% das pessoas 
idosas com IMC > 30, PA diferente 
de 110x70, frequência cardíaca 
diferente de 70 a 100bpm, 
encaminhados ao NASF.
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DIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES

1.1.12 Avaliação das condições de 
saúde mental: autoimagem, humor 
(tristeza demorada), qualidade do 
sono, relação com as pessoas, uso 
de substâncias psicoativas, relações 
afetivas e sexuais e planos de vida.

1.1.13 Ofi cinas de alimentação 
saudável / Academia de Saúde: 
reaproveitamento de alimentos, 
alimentação saudável, alimentos 
regionais, permacultura (espiral, 
mandala e fechadura).
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INDICADORES PÚBLICO-ALVO TEMPO E RESPONSÁVEL

1.1.12 Identifi cação precoce de 
sofrimento psíquico (ver imagens, 
ouvir vozes, sentir “agitação” 
ou “moleza”, tristeza profunda, 
estranhamento de si), transtornos 
do sono, défi cit de aprendizagem, 
baixa autoestima; 100% das 
pessoas idosas com planos de 
vida.

1.1.13 100% das pessoas idosas 
seguindo os 10 passos da 
alimentação saudável: mínimo de 
3 refeições e 2 lanches saudáveis, 
não pulando as refeições, incluindo 
nas refeições 6 colheres do grupo 
de cereais (arroz, milho, pães e 
massas) e macaxeira/ batata, 3 
porções de legumes (João gome, 
vinagreira, alface) e 3 porções de 
frutas nos lanches, arroz, feijão 
mínimo de 5 vezes por semana, 
3 copos de leite e derivados por 
dia e 1 porção de carne/ave/peixe, 
sem pele, por dia, no máximo 1 
colher de óleo, evitando açúcar 
branco como regra, diminuir 
sal na comida e evitar alimento 
enlatado,  8 copos de água/
dia, praticando pelo menos 30 
minutos de atividade física, 

1.1.13 ESF, NASF

1.1.12 ESF, NASF, 
CAPS

1.1.13 Pessoas 
com 60 anos ou 
mais e familiares



U
ni

ve
rs

id
ad

e 
A

be
rt

a 
do

 S
U

S 
/ U

N
A

-S
U

S

22

DIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES

1.1.14 Prática de atividades físicas 
(atividades autoexpressivas, 
educativas, laborativas, recreativas 
e lúdicas).
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INDICADORES PÚBLICO-ALVO TEMPO E RESPONSÁVEL

evitando álcool e fumo; 100% das 
pessoas idosas cadastradas e 
monitoradas no SISVAN; 50% de 
redução dos casos de obesidade 
e das dislipidemias (alterações 
de colesterol e triglicerídeos); 
100% de redução dos casos 
de desnutrição; garantia do 
controle da diabetes tipo 1; 100% 
das pessoas idosas engajadas 
na criação e manutenção 
da permacultura; 100% das 
pessoas idosas com cardápio 
colorido, comendo alimentos 
preferencialmente assados e não 
fritos. 

1.1.14 100% das pessoas idosas 
participando do “Mexidoso” 
(atividades aeróbicas); 100% 
das pessoas idosas dispostas 
e animadas; pessoas idosas 
reduzindo as perdas funcionais, 
preservando a independência; 
redução de morte por doenças 
cardiovasculares; pessoas idosas 
mantendo ossos e articulações 
saudáveis, melhorando postura 
e equilíbrio; melhora da função 
intestinal, das dores, da qualidade 
do sono e da resposta imunológica 

1.1.14 ESF, NASF1.1.14 Pessoas 
com 60 anos ou 
mais
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DIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES

1.1.15 Implantação do fl uxo 
para atendimento das vítimas 
de violência: acolhimento na AB, 
encaminhamento à delegacia para 
BO e nomeação dos peritos (dois) 
pelo delegado, retorno à UBS para 
que o médico faça o exame de corpo 
e delito e registre no BO, assistência 
adequada segundo o protocolo do 
MS (preenchimento da “Ficha de 
Notifi cação/Investigação Individual 
– Violência Doméstica, Sexual e/
ou Outras Violências”), referência e 
contrarreferência / AB/CREAS/AB.



Clique e arraste

25

Es
pe

ci
al

iz
aç

ão
 e

m
 S

aú
de

 d
a 

Fa
m

íli
a

INDICADORES PÚBLICO-ALVO TEMPO E RESPONSÁVEL

em pessoas idosas; pessoas 
idosas com redução dos níveis 
glicêmicos, da PA e do peso; 
redução do tabagismo, do abuso 
de álcool e outras drogas, da 
ansiedade, estresse em pessoas 
idosas; melhor do estado de humor 
e da autoestima das pessoas 
idosas; 100% das pessoas 
idosas participando de alguma 
prática recreativa: dominopraça, 
praçadama, embaralhapraça, 
pintart o 7, docidoso, idosorende, 
jogos de salão, confecção de 
jogos, queroler, soletrado, sou 
contador e café com letras.

1.1.15 Profi ssionais capazes 
de conviver com a dor do outro, 
encaminhando as vítimas 
de violência com cuidado, 
participando do exame de 
corpo e delito, referência e 
contrarreferência / AB/CREAS/AB, 
executando o protocolo do MS.

1.1.15 ESF, NASF, 
MP, e CAPS

1.1.15 Profi ssionais 
de Saúde 
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DIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES

1.1.16 Ofi cina para profi ssionais da 
saúde, assistência social, segurança, 
familiares, cuidadores e comunidade 
sobre identifi cação dos tipos 
violência (física, sexual, psicológica, 
econômica ou fi nanceira, patrimonial, 
institucional e negligência) e 
proteção da pessoa idosa.
* Violência contra a pessoa idosa é o 
ato (único ou repetitivo) ou omissão 
que lhe cause dano físico ou afl ição 
e que se produz em qualquer 
relação na qual exista expectativa de 
confi ança.
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INDICADORES PÚBLICO-ALVO TEMPO E RESPONSÁVEL

1.1.16 Aumento da notifi cação 
dos casos de violência contra 
a pessoa idosa; 100% dos 
capacitados sabendo identifi car 
sinais de violência (hematomas, 
queimaduras, feridas, baixo peso, 
transtornos do sono, agressividade, 
destrutividade, tristeza, euforia, 
retração, hiperatividade, choro, 
falta de apetite) e conhecedores do 
fl uxo para atendimento das vítimas 
de violência; 100% de redução 
dos casos de violência contra a 
pessoa idosa; 100% das pessoas 
idosas usufruindo inteiramente de 
sua renda e seus objetos pessoais; 
100% das pessoas idosas 
usando roupas limpas; 100% das 
instituições públicas cumprindo 
a lei que garante prioridade 
no atendimento às pessoas 
idosas; redução do preconceito 
e discriminação à pessoa idosa; 
100% dos municípios com criação 
e implementação do Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa.

1.1.16 Anual/ SES1.1.16 
Profi ssionais de 
saúde, assistência 
social, segurança, 
familiares, 
cuidadores e 
comunidade.
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DIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES

1.1.17 Ofi cina “XY”: sexualidade 
(maneiras de fazer sexo, 
preservativo, lubrifi cante e orientação 
sexual), autoimagem, criação de 
vínculos, inserção social (família e 
comunidade), práticas esportivas, 
prevenção de riscos e Estatuto do 
Idoso.

1.1.18 Criação do grupo de 
“Cuidadosos” (comunidade).
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INDICADORES PÚBLICO-ALVO TEMPO E RESPONSÁVEL

1.1.17 100% das pessoas idosas 
se apresentando com dignidade, 
satisfeita com o que tem e com o 
que é, com autoestima elevada, 
participando de festas em datas 
comemorativas (aniversário, natal, 
carnaval, são João); pessoas 
idosas, com vida sexual ativa, 
usando preservativo e lubrifi cante; 
pessoas idosas utilizando VIAGRA 
sob orientação médica; aumento 
da autonomia da pessoa idosa e 
de seu poder de crítica; pessoas 
idosas mais participativas na 
comunidade; 100% das pessoas 
idosas com planos de vida e 
sabedoras de seus direitos e 
responsabilidades; formação de 
grupos de idoso para cuidado 
mútuo.

1.1.18 100% dos municípios com o 
grupo de “Cuidadosos” implantado; 
100% dos municípios realizando, 
semestralmente, o “Dia de Idosar” 
(Estúdio I, desfi le de pessoas 
idosas, Café da Vida, atividades 
físicas); 100% das famílias com 
pessoa idosa recebendo visitas 
mensais para promoção da paz 
no ambiente domiciliar; 100% das 
pessoas idosas inseridas na vida 

1.1.17 Semestral/
ESF

1.1.18 ESF, NASF

1.1.17 Pessoas 
com 60 ou mais 

1.1.18 Pessoas 
com 60 ou 
mais, famílias e 
comunidade.
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DIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES

2.2.1 Mapeamento e construção 
do fl uxo de referência e 
contrarreferência para 
assistência especializada.

2.1.2 Elaboração e 
implementação do “Relatório 
de Referência a Especialidades 
Médicas” e do “Relatório 
de Contrarreferência das 
Especialidades Médicas a 
Atenção Básica”.

2.1.3 Consultas especializadas 
de acordo com a intercorrência 
(endócrino, cardiologia, 
psiquiatria, nutrição, psicologia, 
obstetrícia, dermatologia, 
oftalmologista, oncologista, 
geriatra, odontologia).

2.1 Quais ações 
complementares 
devem ser feitas 
para garantir 
o cuidado da 
pessoa idosa com 
intercorrência?

2. Envelhecimento 
com agravos
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INDICADORES PÚBLICO-ALVO TEMPO E RESPONSÁVEL

familiar (participando de festas em 
datas comemorativas, indo aos 
passeios com a família);

2.1.1 Fluxo de assistência 
especializada visível em 100% 
das UBS; “algibeira de referência” 
implantadas e atualizadas em 
100% das UBS.

2.1.2 100% das pessoas idosas 
acompanhadas com os relatórios 
(referência e contrarreferência) 
devidamente preenchidos; pessoa 
idosa sabendo para onde e porque 
estão sendo referenciados. 

2.1.3 100% das pessoas idosas 
atendidas ou referenciadas ao 
tratamento especializado.

2.1.1 ESF, NASF, 
CAPS

2.1.2 ESF, NASF

2.1.3 ESF, NASF, 
Rede Hospitalar

2.1.1 Pessoas com 
60 ou mais.

2.1.2 Pessoas com 
60 ou mais.

2.1.3 Pessoas com 
60 ou mais.
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DIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES

2.2.1 Consultas de enfermagem 
(mensal), médicas (semestrais) 
e odontológicas

2.2.2 Ofi cina “ADOÇANDO A 
VIDA”

2.3.1 Consulta mensal durante o 
tratamento.

2.2 Quais ações 
complementares 
devem ser feitas 
para garantir 
o cuidado da 
pessoa idosa com 
hipertensão e/ou 
diabetes? 

2.3 Quais ações 
complementares 
devem ser feitas 
para garantir 
o cuidado da 
pessoa idosa com 
tuberculose?
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INDICADORES PÚBLICO-ALVO TEMPO E RESPONSÁVEL

2.2.1 100% das pessoas idosas 
hipertensas e/ou diabéticas com PA, 
colesterol, triglicerídeos e glicemia 
controlados e com medicação 
em mãos; 100% de redução de 
internação por hipertensão e/
ou complicações diabéticas e 
AVC; 100% das pessoas idosas 
hipertensas e/ou diabéticas 
cadastrados e acompanhados 
no SISHIPERDIA (Sistema de 
Cadastramento e Acompanhamento 
de Hipertensos e Diabéticos); 
redução da perda de dentes por 
causa da hipertensão/diabetes.

2.2.2 Zero caso de pé diabético 
(ferimentos) e amputações; 100% 
das pessoas idosas diabéticas não 
consumindo doces, massas.

2.3.1 Zero caso de pessoas idosas 
resistente ao tratamento; 100% 
dos homens com tuberculose 
com segurança no manejo da 
medicação; 100% dos homens 
com tuberculose realizando, 
mensalmente, exame de 
bacilocospia; 100% dos homens 
com tuberculose registrados 
e acompanhados no SINAN;         

2.2.1 ESF

2.2.2 ESF, NASF

2.3.1 e 2.3.2 ESF, 
NASF, CAPS

2.2.1 Pessoas 
com 60 ou mais, 
com diabetes e/ou 
hipertensão

2.2.2 Pessoas com 
60 anos ou mais 
com diabetes e/ou 
hipertensão e seus 
familiares

2.3.1 e 2.3.2 
Pessoas com 60 
anos ou mais com 
tuberculose
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DIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES

2.3.2 Realização de visita 
domiciliar pela ESF.

2.4.1 Consulta mensal durante o 
tratamento

2.4.2 Realização de visita 
domiciliar pela ESF.

2.4 Quais ações 
complementares 
devem ser feitas 
para garantir 
o cuidado da 
pessoa idosa com 
hanseníase?
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INDICADORES PÚBLICO-ALVO TEMPO E RESPONSÁVEL

100% dos homens com 
tuberculose com exame físico 
realizado (peso, altura, sinais 
vitais, palpação, ausculta) e 
cadastrado no prontuário.

2.3.2 100% dos comunicantes das 
pessoas idosas com tuberculose, 
com baciloscopia realizada; 
100% das pessoas idosas com 
tuberculose realizando tratamento

2.4.1 Zero caso de homens 
resistente ao tratamento; 100% 
dos homens com hanseníase 
com segurança no manejo da 
medicação; 100% dos homens 
com hanseníase registrados e 
acompanhados no SINAN; 100% 
dos homens com hanseníase com 
exame físico realizado (avaliação 
dermatoneurológica) registrado no 
prontuário.

2.4.2 100% dos comunicantes 
dos homens com hanseníase, 
com avaliação da sensibilidade 
térmica, tátil e dolorosa realizada 
e vacinados com BCG; 100% 
dos homens com hanseníase 
realizando tratamento.

2.4.1 ESF, NASF

2.4.2 ESF

2.4.1 Pessoas com 
60 anos mais com 
hanseníase

2.4.2 Pessoas com 
60 anos ou mais 
com hanseníase
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DIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES

2.5.1 Realização de visita 
domiciliar pela ESF.

2.6.1 Vigilância do processo do 
cuidado.

2.7.1 Implantação da Rede de 
Pessoas Idosas Vivendo com HIV 
(grupos de adesão)

2.7.2 Ofi cina sobre “Sexo e HIV 
com Prazer – Eu Posso” para 
pessoas idosas portadores de 
vírus HIV

2.7.3 Confecção de material 
educativo sobre informações com 
direitos da pessoa idosa vivendo 
com HIV

2.5 Quais ações 
complementares 
devem ser feitas 
para garantir 
o cuidado da 
pessoa idosa com 
leishmaniose?

2.6 Quais ações 
complementares 
devem ser feitas 
para garantir 
o cuidado da 
pessoa idosa com 
câncer?

2.7 Quais ações 
complementares 
devem ser feitas 
para garantir 
o cuidado da 
pessoa idosa 
vivendo com 
HIV?
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INDICADORES PÚBLICO-ALVO TEMPO E RESPONSÁVEL

2.5.1 100% das pessoas idosas 
com Leishmaniose quanto a 
adesão ao tratamento: uso 
de medicamento específi co; 
monitoramento de hábito 
higienico e alimentação 
saudável.

2.6.1 100% das pessoas idosas 
com câncer monitoradas quanto 
a adesão ao tratamento: uso da 
medicação específi ca, visitas 
ao especialista, procedimentos 
de tratamento (quimioterapia, 
hemodiálise, radioterapia), 
hábitos alimentares saudáveis.

2.7.1 100% das pessoas idosas 
portadores de HIV reintegrados 
à vida social e cultural.

2.7.2 100% das pessoas idosas 
portadores de HIV estimulados 
para a prática do sexo seguro 
com prazer.

2.7.3 100% das pessoas 
idosas com HIV conhecendo e 
aplicando os seus direitos.

2.5.1 ESF

2.6.1 ESF, NASF

2.7.1 Tempo: 2 anos
Responsável: 
Técnicos da SES/
SEMUS

2.7.2 Tempo: mensal
Responsáveis: 
Profi ssional da ESF/ 
CTA’s.

2.7.3 Tempo: Anual
Responsável: 
Técnicos da SES/
SEMUS

2.5.1 Pessoas com 
60 anos ou mais 
com leishmaniose

2.6.1 Pessoas com 
60 anos ou mais 
com câncer

2.7.1 a 2.7.3 
Homens com HIV/
AIDS
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DIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES

2.7.4 Consulta em odontologia e 
clínica médica.

2.8.1 Ofi cina sobre “Programa de 
Redução de Danos”.

2.8.2 Implantação da Rede de 
Atenção Psicossocial (UBS/NASF, 
CAPS II, CAPS ad II, CAPS ij, 
Centro de Convivência, equipe de 
consultório na rua, UAT adulto e 
infantil, leitos de psiquiatria no HG 
serviços residencial terapêutico, 
programa de volta para casa, 
grupos de ajuda mútua / AA, NA, 
comunidades terapêuticas) de 
acordo com o critério populacional 
do município ou região.

2.8 Quais ações 
complementares 
devem ser feitas 
para garantir 
o cuidado 
da pessoa 
idosa com 
dependência 
química?
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INDICADORES PÚBLICO-ALVO TEMPO E RESPONSÁVEL

2.7.4 100% dos profi ssionais 
de saúde, em especial 
odontologistas e clínicos 
médicos capacitados para 
atendimento de pessoas idosas 
com HIV

2.8.1 Usuários mantendo o 
uso seguro e esclarecido da 
medicação; 100% dos usuários 
sabendo usar o PRD; 100% 
dos usuários diminuindo os 
agravos no consumo da droga 
(queimadura labial, destruição 
de septo nasal, desidratação, 
gastrite, intoxicação aguda, 
parada cardiorrespiratória, poli-
intoxicação, infecção cruzada de 
HIV e HV e outras infecções);

2.8.2 100% dos usuários 
reintegrados à vida social, com 
pequena perda laborativa, 
manutenção dos laços 
familiares e sociais e seguros 
no manejo do PRD; diminuição 
de novos casos de dependência 
química.

2.7.4 Tempo: 
agenda aberta
Responsável: 
Profi ssional da ESF/ 
PACS/ PSB

2.8.1 ESF, NASF 
e CAPS

2.8.2 SES, SEMUS

2.7.4 Profi ssionais 
da ESF/ PSB

2.8.1 Pessoas 
com 60 anos mais 
com dependência 
química ou com 
uso abusivo de 
álcool e outras 
drogas

2.8.2 Pessoas com 
60 anos ou mais 
com dependência 
química ou com 
uso abusivo de 
álcool e outras 
drogas
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DIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES

2.9.1 Ofi cina “PAPO CABEÇA” 
com a comunidade, sobre sinais e 
sintomas do transtorno mental.

2.9.2 Realização da “Passeata 
Maluco Beleza” de solidariedade a 
pessoas portadoras de transtorno 
mental.

2.9.3 Implantação da Rede de 
Atenção Psicossocial (UBS/NASF, 
CAPS II, CAPS ad II, CAPS ij, 
Centro de Convivência, equipe de 
consultório na rua, UAT adulto e 
infantil, leitos de psiquiatria no HG 
serviços residencial terapêutico, 
programa de volta para casa, 
grupos de ajuda mútua / AA, NA, 
comunidades terapêuticas) de 
acordo com o critério populacional 
do município ou Região.

2.9 Quais ações 
complementares 
devem ser feitas 
para garantir 
o cuidado da 
pessoa idosa 
com doença 
mental?
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INDICADORES PÚBLICO-ALVO TEMPO E RESPONSÁVEL

2.9.1 e 2.9.2 Portadores de 
transtornos mentais mantendo 
o uso seguro e esclarecido 
da medicação; egressos 
de internações acolhidos 
e incluídos no laço social; 
participação dos portadores 
de transtorno mental nas 
festividades da família e da 
cidade; “Programa de Volta pra 
Casa” implantado (busca ativa 
dos munícipes em internação 
prolongada fora do município).

2.9.3 100% dos usuários 
reintegrados à vida social, com 
pequena perda laborativa, 
manutenção dos laços 
familiares e sociais e seguros 
no manejo do PRD; diminuição 
de novos casos de dependência 
química.

2.9.1 e 2.9.2 ESF, 
NASF, CAPS

2.9.3 SES, 
SEMUS

2.9.1 e 2.9.2 
Pessoas com 60 
anos ou mais, 
seus familiares e 
comunidade em 
geral

2.9.3 Pessoas 
com 60 anos ou 
mais com doença 
mental
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DIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES

3.1.1 Assistência domiciliar3.1 Quais ações 
complementares 
devem ser feitas 
para garantir 
o cuidado da 
pessoa idosa 
com dependência 
(sem autonomia: 
incapacidade de 
desempenhar AVD 
e AIVD)?

3. Envelhecimento 
com dependência
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3.1.1 100% das pessoas 
idosas dependentes com 
consultas mensais de médico, 
de enfermagem e odontólogo 
realizadas em seu domicílio; 100% 
das pessoas idosas dependentes 
com visitas regulares de equipe 
multidisciplinar (nutricionista, 
fi sioterapeuta, terapeuta 
ocupacional, psicólogo); redução 
dos casos de ferimentos por 
úlcera de pressão (escara), 
má circulação e depressão; 
100% das pessoas idosas 
dependentes tendo total acesso 
a medicamentos necessários; 
100% dos cuidadores de pessoas 
idosas dependentes, seguros 
quanto ao manejo da medicação 
e alimentação adequadas; 100% 
dos cuidadores aptos a praticar 
estímulos refl exológicos na pessoa 
idosa; 100% das pessoas idosas 
dependentes referenciadas, 
quando necessário; 100% das 
pessoas idosas dependentes 
sentindo-se acolhidas pelos 
profi ssionais: sendo priorizadas 
no processo de escuta (não 
priorização da fala do cuidador), 
chamadas pelo nome e olhadas 
nos olhos.

3.1.1 ESF3.1.1 Pessoas com 
60 anos mais com 
dependência



U
ni

ve
rs

id
ad

e 
A

be
rt

a 
do

 S
U

S 
/ U

N
A

-S
U

S

44

DIMENSÕES PERGUNTAS
IMPORTANTES

ATIVIDADES

3.1.2 Visitas domiciliares 
semanais / ACS

3.2.2 Ofi cina “Cuidadoso”: para 
cuidadores de pessoas idosas 
com dependência.

3.2 Quais ações 
devem ser feitas 
para ajudar o 
cuidador da 
pessoa idosa com 
dependência?
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3.1.2 100% das pessoas 
idosas sentindo-se acolhidas 
e incluídas na assistência em 
saúde do município; ambiente 
físico adequado (ventilação e 
iluminação) e caracterizado 
(ambiente preenchido por 
coisas que a pessoa idosa 
gosta de ver e fazer).

3.2.2 Cuidadores mais 
tranquilos e seguros no 
processo de cuidado da pessoa 
idosa com dependência; 
cuidadores mais confortáveis e 
menos sofridos com o processo 
de cuidado da pessoa idosa 
com dependência; pessoas 
idosas com dependência 
participando de festas 
familiares (aniversários), 
comunitárias (em praças e 
ruas) e datas comemorativas 
(carnaval, São João, Natal, 
Ano Novo); redução dos 
casos de hipertensão, 
diabetes, obesidade e outras 
complicações em cuidadores.

3.1.2 ESF

3.2.1 ESF, NAS, 
CAPS

3.1.2 Pessoas com 
60 anos mais com 
dependência

3.2.1 Cuidadores 
de pessoas com 60 
anos ou mais com 
dependência
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