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Apresentação

A melhoria da qualidade de vida no nosso país trouxe como
reflexo o crescimento da população com idade superior a 60
anos, bem como o aumento da expectativa de vida. De acordo
com o IBGE, o Brasil conta hoje com mais de 15 milhões  de
pessoas nesta faixa etária. Em Florianópolis este fenômeno
tem se repetido, com mais de 32 mil habitantes com este perfil.
É urgente que os administradores públicos criem ações que
busquem atender a este público.

Dentro deste objetivo a Prefeitura Municipal de Florianópolis,
através da Secretaria de Saúde, faz chegar às suas mãos esta
caderneta. Um instrumento que vai auxiliar no cuidado à sua
saúde, garantindo uma melhor qualidade de vida. Nela, será
possível encontrar uma série de informações que vão ajudá-
lo(a) no dia a dia.

Dário Elias Berger
Prefeito de Florianópolis

Florianópolis – SC – Ano 2007



Mensagem ao profissional

O preenchimento completo da caderneta do idoso será
muito importante para o tratamento e acompanhamento de
nossa população. Ela contém dados de identificação, doenças,
estado funcional, internações, consultas de especialistas,
controles de pressão, glicemia e peso. O sucesso do programa
do idoso depende de seu compromisso e atenção com este
grupo especial da população.

Agradecemos sua colaboração.
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6 Caderneta de saúde do idoso

Identificação e estilo de
vida
Nome: 

Como eu sou mais conhecido:

 N.o cartão SUS: 

N.º prontuário: 

Área:  Micro-área: 

Identidade:

Sexo: (    ) M  (    ) F      Data de Nascimento:  /  / 

Endereço :

N.º: Complemento:

Bairro:                           Florianópolis - SC

Telefone :     Celular:

Estado Civil: casado/unido (    ); viúvo (    );
divorciado/separado (    ); solteiro (    )

Escolaridade:analfabeto (    ); 4 a 8 anos (    );
até 4 anos (    ); 8 anos ou mais (    ).

Sou aposentado:  (    ) sim      não (    )

Minha ocupação antes de aposentar: 
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Grupo sanguíneo:                     Fator RH :

Fumo: (    ) sim      não (    )

(   ) fumo frequentemente   (   ) fumo raramente

(   ) parei de fumar há

Tipo:                      Quantidade:                     Tempo:

Bebida alcoólica: (    ) sim      não (    )

(   ) bebo frequentemente   (   ) bebo raramente

(   ) parei de beber há

Tipo:                      Quantidade:                     Tempo:

Atividade física: (    ) sim      não (    )

(   ) faço frequentemente   (   ) faço raramente

(   ) parei de fazer há

Tipo:                      Frequência:                     Tempo:

Caso precise de ajuda em uma urgência, quem chamaria:

1.Nome:   fone: 

2.Nome:   fone: 

Identificação e estilo de
vida
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Lista de problemas de
saúde

Liste os problemas de maior relevância:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

10)
11)

12)

13)
14)

15)

16)
17)

18)

(a ser preenchido pelo médico)
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Observações do agente
comunitário



10 Caderneta de saúde do idoso

Observações do agente
comunitário
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DiDiDiDiDireitoreitoreitoreitoreitos do idos do idos do idos do idos do idosososososo

Há direitos especiais para cada fase da vida. Para quem já
completou 60 (sessenta) anos existem direitos assegurados
através do Estatuto do Idoso. Para comprovar a idade basta
sair de casa com um documento que contenha sua foto, como
Carteira de Identidade, Carteira de Habilitação ou Carteira de
Trabalho.

Lei n.º 8.842 de 04/01/1994 Política Nacional do Idoso;

Lei n.º 11.436 de 07/06/2000 Política Estadual do Idoso;

Lei n.º 10.741 de 01/10/2003 Estatuto do Idoso.

Que direitos você
precisa conhecer

1 Ser atendido na Unidade de Saúde mais próxima de sua
casa, recebendo orientação em relação às medidas de
prevenção, tratamento e controle das doenças.

2 Ter garantia de acesso às consultas e exames necessários,
de acordo com seu problema de saúde.

3 Receber gratuitamente os medicamentos padronizados na
rede municipal de saúde, conforme indicação médica.
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4 Ter acesso garantido a aparelhos de órtese e prótese.

5 Receber visita domiciliar da equipe do Programa Saúde da
Família, com prioridade quando apresentar dificuldade de
locomoção, dependência e perda de autonomia.

6 Ter um acompanhante durante o período em que se
encontrar internado ou em observação em unidade
hospitalar.

7 Receber vacinas contra gripe anualmente e as demais
recomendadas pelo Ministério da Saúde.

8 Ser atendido pelo seu Plano de Saúde, sem cobrança de
valores diferenciados, em razão da idade.

9 Participar de atividades culturais e de lazer com desconto
de 50% nos ingressos.

10 Transporte coletivo gratuito em todas as linhas urbanas
com assentos reservados, quando completar 65 anos de
idade.

11 Ter uma vida digna, sem ser objeto de qualquer tipo de
negligência, discriminação, abuso, violência, crueldade ou
opressão.

Em caso de dúvidas:

Disque Idoso: 0800 644 00 11

Disque Agência Nacional de Saúde: 0800 701 9656

Aquele que atentar contra seus direitos
será punido na forma da Lei.



13Caderneta de saúde do idoso

Condições comuns que
merecem cuidado

À medida que envelhecemos, sofremos alterações no corpo
próprias da idade. Caminhar e manter o equilíbrio exigem mais
esforço. Nossa visão e audição sofrem mudanças. Nossa
memória fica mais fraca, nossas mãos podem tremer um pouco,
mas podemos manter uma vida normal. Porém algumas
condições podem levar ao adoecimento. É importante que você
conheça as doenças mais comuns e que saiba o que fazer para
preveni-las ou evitar seu agravo.
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• Osteoartrose (desgaste das
articulações)

• Acidente vascular cerebral
(derrame)

• Câncer

• Cárie dentária

Obesidade, traumatismos,
casos na família.

Pressão alta, fumo, sedentarismo,
obesidade e colesterol elevado.

Fumo, alimentação com poucas
frutas e verduras, obesidade,
alcoolismo e exposição ao sol
sem proteção.

Consumo freqüente de açúcar e
doces e falta de boa higiene
bucal.

Condição Fatores de risco

• Pressão Alta Obesidade, tabagismo,
sedentarismo e estresse

• Diabetes

• Osteoporose

Obesidade, sedentarismo,
casos na família.

Fumo, sedentarismo, dieta
pobre em cálcio. A mulher tem
maior risco.

• Doença de Alzheimer Doença ainda pouco conhecida.
É doença degenerativa cerebral.

• Doença
  peridontal

Doença que destrói a gengiva e o
osso que sustenta os dentes. Ocorre
por acúmulo de placa bacteriana não
removida. Fumo, diabetes, bebidas
alcoólicas, exposição solar.
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Dores nas juntas (joelho,
tornozelo, coluna)

Tontura, desmaio,
paralisia súbita.

Depende do câncer.Sempre
que sentir ou perceber algo
de diferente em seu corpo
procure o médico.

Dor nos dentes,
sensibilidade para frio,
quente e alimentos
açucarados.

Higiene bucal. Evitar excesso de
doces, açúcar e refrigerantes. Uso
de flúor conforme necessidade in-
dividual.

Fazer os exames de prevenção do
câncer  conforme indicação do
médico.

Atividade física, parar de fumar,
controlar a pressão, peso e
colesterol.

Controlar o peso e praticar
atividade física adequada.

PrevençãoSintomas

Geralmente não dá sintomas,
pode provocar dor de cabeça e
tontura.

Atividade física, alimentação com
pouco sal, pouco álcool e parar de
fumar.

Muita sede, fadiga,
perda de peso, aumento
do volume da urina.

Não há sintomas. Pode
haver fraturas.

Atividade física, parar de fumar,
usar alimentos ricos em cálcio.

Controlar o peso, evitar açúcar na
alimentação, fazer exames de
rotina e atividade física.

Esquecimento, confusão,
atenção e concentração
diminuídas, perda de
memória. Dificuldade para
atividades diárias.

Exercitar a memória com leitura,
jogos, palavras cruzadas, atividade
física, acompanhamento pelo
profissional de saúde.

Sangramento de gengiva,
mobilidade dos dentes,
mau hálito, perda de
dentes.

Evitar excesso de doces e açúcar.
Ir ao dentista regularmente. Fazer
boa higiene bucal. Controlar o dia-
betes. Parar de fumar.
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DicaDicaDicaDicaDicas pas pas pas pas para umara umara umara umara uma
boca saudávelboca saudávelboca saudávelboca saudávelboca saudável

• Capriche na escovação dos dentes, que deve ser feita
sempre após ingestão de qualquer alimento.

• Não esqueça da limpeza da língua e da gengiva.

• Escove bem suas próteses e retire-as para dormir.

• Coma menos açúcar e sal.

• Beba muita água.

• Tente parar de fumar. Se não conseguir, procure tratamento.

• Evite exagerar nas bebidas alcoólicas.

• Prefira sempre as frutas e verduras ao invés de bolos e doces.

• Lave sempre as mãos antes de comer.

• Proteja-se contra os raios solares usando chapéu, protetor
solar  e labial.

• Realize o auto-exame e verifique se há algo de diferente
em sua boca, como lesões que não cicatrizam rapidamente,
caroços, manchas escuras, inchaços ou aftas.

• Consulte o dentista regularmente.

• Mastigue bem os alimentos.
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Partes laterais da língua Parte inferior da língua e assoalho da
boca

3 4

Boca aberta – ponta da língua no “céu da
boca”

Boca aberta – língua para fora a direita e
para a esquerda

Garganta Céu da boca

5 6

Boca aberta – cabeça para trásBoca aberta – diga AAAAAA!

Lábios Parte interna das bochechas

Auto exame da boca
Faça o auto-exame de boca pelo menos uma vez ao mês

Em frente ao espelho, examine sua boca seguindo os passos abaixo

Observe e palpe o rosto e o pescoço. Parte superior da língua

1 2

Boca aberta, língua para fora – diga AAAAA!

7 8

Boca aberta – puxe os cantos da boca para
o lado direito e para a esquerda

Boca fechada – puxe o lábio superior para frente
e para cima e o inferior para frente e para baixo
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Dentes permanentes

2.o Pré Molar Superior

Incisivo Lateral Superior

Canino Superior

1.o Pré Molar Superior

Incisivo Central Superior

1.o Molar Superior

2.o Molar Superior

3.o Molar Superior

1.o Pré Molar Inferior

2.o Molar Inferior

1.o Molar Inferior

2.o Pré Molar Inferior

3.o Molar Inferior

Canino Inferior

Incisivo Lateral Inferior

Incisivo Central Inferior
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Cuidados na alimentação

Grupo 1 – pães, cereais (como o arroz), massas, batata,
mandioca. Consumir de 5 a 9 porções;

Grupo 2 – hortaliças, como cenoura, espinafre, tomate.
Consumir de 4 a 5 porções;

Grupo 3 – frutas. Consumir de 3 a 5 porções;

Grupo 4 – leguminosas (feijão, soja, lentilha). Consumir 1
porção;

Grupo 5 – leite, queijo e iogurte. Consumir 3 porções;

Grupo 6 – carne, peixe, ave e ovos. Consumir 1 a 2 porções;

Grupo 7 – óleos e gorduras(manteiga). Consumir 1 a 2
porções.

Grupo 8 – açúcar e doces. Consumir 1 a 2 porções.

Fonte: Kazapi e Costa, 2000.

    Cada grupo alimentar tem um número de porções que devem ser
ingeridas diariamente. De acordo com as cores do prato, os grupos
distinguem-se em:
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Mas o que é uma porção?

Grupo 1 – uma fatia de pão ou 30g de cereal ou 2
colheres de servir de purê de batata;

Grupo 2 – 3 fatias de beterraba cozida ou 1 colher
de servir de cenoura crua ou 3 ramos de couve-flor
cozida ou 15 folhas de alface;

Grupo 3 – uma fruta tamanho médio (como uma
laranja), ou ½ xícara de fruta picada ou ¾ de xícara de
suco de frutas;

Grupo 4 – 1 concha de feijão cozido ou 1 ½ col. de
sopa de Grão de Bico cozido;

Grupo 5 – uma xícara de leite ou iogurte, duas fatias
finas de queijo ou um iogurte natural pequeno;

Grupo 6 –  5 col. de sopa de carne moída refogada
ou 60 a 90g de carne bovina ou 1 unidade de filé de
frango à milanesa;

Grupo 7 – 1 col. de sopa de: óleo de girassol ou de
óleo de soja ou de óleo de milho ou de azeite de oliva;

Grupo 8 –1 col. de sopa de açúcar refinado ou ½
fatia de goiabada;
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Siga algumas dicas:

• Coma em menor quantidade e maior número de vezes. Pro-
cure fazer 5 ou 6 refeições ao dia.

• Mastigue bem os alimentos. Caso não consiga mastigar,
pique, corte ou rale os alimentos.

• Reduza o consumo de gorduras de origem animal, como
manteiga, leite integral, creme de leite, gorduras das carnes
e banha.

• Evite frituras mais do que uma vez por semana. Dê
preferência aos assados, grelhados e cozidos.

• O “bom” colesterol pode ser aumentado com o consumo de
peixes (atum, sardinha,  salmão, tainha, linguado) e também
com um pouco de azeite de oliva.

• Alimentos como chocolate, balas, pudins, tortas, cucas e
refrigerantes devem ser consumidos somente 1 a 2 vezes
por semana.

• Prefira os pães e cereais integrais, pois eles são ricos em
fibras e evitam a prisão de ventre.

• Reduza o consumo de sal e retire o saleiro da mesa!
• Coma frutas e verduras variadas à vontade, sempre bem

lavados.
• O cálcio não pode faltar na alimentação. Consuma leite e

iogurte desnatados, que têm menos gordura, mas a mesma
quantidade de cálcio. Espinafre, brócolis, agrião, quiabo e
amêndoas também são fonte de cálcio.

• Beba muita água e líquidos, mas evite o consumo de chás
estimulantes e café antes de dormir, pois eles podem causar
insônia.
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Dicas para exercitar
o corpo

Trinta minutos de ativi-
dade física moderada na
maioria dos dias da
semana proporciona
mais dispo-sição, bem
estar, autonomia e a
oportunidade de fazer
amizades. Proporciona
também menor risco de
doenças do coração,
osteoporose, diabetes,
depressão, certos tipos de câncer
e obesidade.

Então o que você está
esperando? Consulte seu médico e
comece a se exercitar regularmente.

São muitas as atividades para você
escolher: caminhada, hidroginástica,
natação, dança, ioga, alongamento,
pilates, musculação, ginástica,
corrida ou outros esportes.

O importante é escolher a atividade que você mais gosta e
que sua prática seja prazerosa.
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1 faça exercícios físicos no seu ritmo e sempre com
orientação de um profissional de educação física ou
fisioterapeuta.

2 antes de iniciar qualquer atividade física para qual
você não está treinado, consulte o seu médico.

3 use roupas leves, claras e ventiladas.

4 use calçado confortável e macio, dê preferência ao
tênis.

5 evite praticar exercícios sob sol forte, prefira antes
das 10h e após as 16h.

6 evite fazer exercícios em jejum ou após refeições
exageradas.

7 caminhe de 3 a 5 vezes na semana por pelo menos
30 minutos.

8 beba água antes, durante e após os exercícios físicos.

9 evite praticar exercícios em ladeiras ou ruas
irregulares.

10 na caminhada ou exercícios físicos ao ar livre utilize
filtro solar, chapéu e óculos escuros.

11 procure participar de grupos de atividades físicas
apropriadas à sua idade.

Não esqueça de seguir algumas dicas importantes:
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Cuidado! Pare em caso de:

1 cansaço excessivo.

2 falta de ar.

3 dores no peito.

4 dores nas articulações (juntas) e músculos.

5 cãimbras freqüentes.

6 tontura.

7 sensação de desmaio.

8 mal estar.

9 palpitações.
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Faça alongamento antes e após os exercícios físicos.
Não se esqueça de fazer os exercícios com o braço direito e

esquerdo e com a perna direita e esquerda. Mantenha-se em
cada posição durante 15 a 20 segundos.



26 Caderneta de saúde do idoso

Prevenção de quedas

Você sabia que as quedas podem causar incapacidades?
As quedas podem causar fraturas e imobilizações prolongadas.
Você pode perder muito em qualidade de vida.
Por isso siga algumas dicas:

evite tapetes soltos
as escadas e corredores
devem ter corrimão dos dois
lados

use sapatos fechados com
solado de borracha

coloque tapete
antiderrapante no banheiro

evite andar em áreas com
piso úmido evite encerar a casa
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Não tenha vergonha de usar
bengalas,
muletas ou instrumentos de
apoio quando necessário.
O importante é sua segurança.

evite móveis e objetos
espalhados pela casa

deixe uma luz acesa à noite,
caso se levante

coloque o telefone em local
acessívelespere que o ônibus pare

completamente para você
subir ou descer

utilize sempre a faixa de
pedestre
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Sexualidade na
terceira idade

A sexualidade e a sensualidade
continuam fazendo parte de nossas
vidas em todas as idades.

Algumas pessoas deixam de
procurar seus parceiros para um
relacionamento mais íntimo por
preconceito ou por achar que
não têm mais idade para isso.

A idade leva a uma diminuição
na freqüência das atividades
sexuais, mas não significa que
seja o fim do desejo ou da
capacidade sexual.

Um abraço e um beijo podem significar mais do que o ato
sexual.

Algumas condições atrapalham a vida sexual, como diabe-
tes, colesterol alto, fumo, álcool em excesso, menopausa, uso
de alguns medicamentos e uso de outras drogas.

Se você começar a sentir dificuldades de ordem sexual pro-
cure um profissional de saúde para conversar ou trocar idéias.

Não esqueça que a idade não lhe dará proteção contra as
doenças sexualmente transmissíveis, como gonorréia, sífilis,
AIDS e tantas outras. Use camisinha!
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 Cuidados ao usar
medicamentos

Os medicamentos devem ser tomados
somente quando receitados por
médico ou dentista.
Nunca tome remédios por conta
própria, nem siga palpites de
amigos ou vizinhos.
Quando um remédio for receitado
preste atenção na dose, horário e
tempo de tratamento. Não pare por
conta própria se for de uso contínuo.
Caso um remédio provoque alguma
reação ou mal estar, procure logo um serviço de saúde para
orientações.
Cuidado com as propagandas sobre remédios milagrosos
para emagrecer, melhorar a memória, rejuvenescer. Elas
geralmente são enganosas.
Os remédios para impotência ou os que melhoram a atividade
sexual podem fazer mal à saúde, principalmente se você tiver
problema de coração. Consulte sempre o médico.
Os medicamentos genéricos têm a mesma qualidade e efeito
que os medicamentos conhecidos, com a vantagem de
custarem menos. Procure na embalagem a frase
“Medicamento genérico” – Lei 9787/99.
Muitos medicamentos se encontram disponíveis nas
Unidades de Saúde. Consulte antes de comprar.
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Calendário básico de
vacinação do idoso

Frequencia

(contra gripe, causada
pelo vírus Influenza.)
Não protege contra
resfriado e outras vi-
roses.

Contra pneumococo
23 (contra pneumonia
causada pela bactéria
Pneumococo).

Difteria e Tétano
(dT) (Protege
contra difteria e
tétano)

Vacina Quem deve tomar

Uma dose por
ano.

Todas as pessoas
com 60 anos ou
mais.

Dose única,
com um reforço
após 5 anos.

Idosos que vivem
em instituições
fechadas (asilos,
hospitais). Idosos
acamados.

No início são 3
doses.

1 dose de reforço
a cada 10 anos.

Todas as pessoas
não vacinadas ou
com menos de 3
doses ou ainda
com última dose há
mais de 10 anos.

Influenza
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 Medicamentos atuais em uso, prescritos (P) e
não prescritos (ÑP).

Observações do médico

Dosagem e freqüênciaÑPPMedicamentos
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Medicamentos já utilizados e suspensos

MotivoMedicamentos suspensos
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Internações

Ano
Número de internações

1º sem.
2004     2005      2006      2007      2008      2009     2010

2º sem.

Obs.:

Ocorrência de quedas

Ano
Número de quedas

1º sem.
2004     2005      2006      2007      2008      2009     2010

2º sem.

Obs.:
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Evolução
(anote brevemente a consulta e conduta)
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Evolução
(anote brevemente a consulta e conduta)
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Evolução
(anote brevemente a consulta e conduta)
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Evolução
(anote brevemente a consulta e conduta)
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Evolução
(anote brevemente a consulta e conduta)
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Evolução
(anote brevemente a consulta e conduta)
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Consultas especializadas

DiagonósticoData Conduta

(prenchimento pelo especialista)
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Internações
Diagnósticos

Período
da

Internação
Condições na alta

/     /
a

/    /

/     /
a

/    /

/     /
a

/    /
/     /

a
/    /

/     /
a

/    /

/     /
a

/    /
/     /

a
/    /

/     /
a

/    /

/     /
a

/    /
/     /

a
/    /

/     /
a

/    /

(preenchimento por ocasião da hospitalização)
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Observações da Enfermagem

Moram comigo pessoas.

Fico sozinho a maior parte do dia?  (    ) sim     (    ) não

Eu necessito de cuidados para o dia-a-dia? (   ) sim    não (   )

Pessoa que poderia cuidar de mim caso eu precisasse:

Nome:

Grau de vínculo:

Esta pessoa mora próximo de mim:  (   ) sim    (   ) não

Endereço : 

N.º: Complemento:

Bairro: Cidade: Florianópolis - SC

Telefone :     Celular:

Quem são as pessoas de sua relação ou de convivência e qual

a idade delas:

Como você vê a sua qualidade de vida?

(   ) Boa (   ) Regular (   ) Má

Você consegue controlar seu stress / nervosismo no dia-a-dia?

(   ) Sim (   ) Não Por que?



43Caderneta de saúde do idoso

Você costuma ter relacionamentos amistosos com as pessoas,

incluído sua família?

(   ) Sim (   ) Não (   ) Porque?

Você cuida no seu dia-a-dia de sua alimentação ?

(   ) Sim (   ) Não Por que?

Você costuma seguir as orientações de cuidado e

recomentdações que escuta dos profissionais de saúde?

(   ) Sim (   ) Não Por que?

Você segue alguma religião?

(   ) Sim (   )Não  Qual?

Quanto essa prática religiosa lhe faz bem à saúde?

(   ) Muito (   ) Pouco
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ESCALA DE ATIVIDADES BÁSICAS DE VIDA DIÁRIA

(ABVD) - de Katz

Atividade Independente Sim Não

1. Banho Não recebe ajuda ou somente
recebe ajuda para uma parte do

corpo

Pega as roupas e se veste sem
qualquer ajuda, exceto para

amarrar os sapatos

Vai ao banheiro, usa o banheiro,
veste-se e retorna sem qualquer

ajuda (pode usar andador ou
bengala)

Consegue deitar na cama, sentar
na cadeira e levantar sem ajuda
(pode usar andador ou bengala)

Controla completamente urina e
fezes

Come sem ajuda(exceto para
cortar carne ou passar manteiga no

pão)

2. Vestir-se

3. Higiene
pessoal

4. Transferência

5. Continência

6. Alimentação

O escore total é o somatório de respostas “sim”. Total de 6 pontos significa
independência para AVD; 4 pontos, dependência parcial; 2 pontos,
dependência importante. Modificado de Katz S, Downs TD, Cash HR et al.
Gerontologist, 1970; 10:20-30.

(Preencher a lápis para que as anotações possam ser substituídas a cada  nova avaliação.)
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ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA

(AIVD) - de Lawton

1. O (a) Sr. (a) consegue usar o
telefone?

2. O (a) Sr. (a) consegue ir a locais
distantes, usando algum transporte,
sem necessidade de planejamentos
especiais?

sem ajuda
com ajuda parcial
não consegue

sem ajuda
com ajuda parcial
não consegue

sem ajuda
com ajuda parcial
não consegue

sem ajuda
com ajuda parcial
não consegue

sem ajuda
com ajuda parcial
não consegue

3. O (a) Sr. (a) consegue fazer
compras?

4. O (a) Sr. (a) consegue preparar suas
próprias refeições?

5. O (a) Sr. (a) consegue arrumar a
casa?

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

(Preencher a lápis para que as anotações possam ser substituídas a cada  nova avaliação.)
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ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA

(AIVD) - de Lawton

6. O (a) Sr. (a) consegue fazer os
trabalhos manuais domésticos, como
pequenos reparos?

7. O (a) Sr. (a) consegue lavar e passar
sua roupa?

sem ajuda
com ajuda parcial
não consegue

sem ajuda
com ajuda parcial
não consegue

sem ajuda
com ajuda parcial
não consegue

sem ajuda
com ajuda parcial
não consegue

8. O (a) Sr. (a) consegue tomar seus
remédios na dose certa e horário
correto?

9. O (a) Sr. (a) consegue cuidar de suas
finanças?

Para cada questão, a primeira resposta significa independência: a
segunda, capacidade com ajuda; e a terceira dependência. A pontuação
máxima é de 27 pontos, e o escore tem um significado apenas para o
paciente individual, servindo como base para comparação evolutiva. As
questões 4 a 7 podem ter variações conforme o sexo, podendo ser
adaptadas para atividades como subir escadas ou cuidar do jardim.

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

(Preencher a lápis para que as anotações possam ser substituídas a cada  nova avaliação.)
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AIVDABVD
DATA PONTUAÇÃO DATA PONTUAÇÃO
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Ficha de controle de
vacinação

Dose  Influenza

Data

Lote

Ass
Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Dose

Data

Lote

Ass
Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Dose  Influenza

Data

Lote

Ass
Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

 Influenza
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1.a

Data

Lote

Ass

Dose
Dupla
Adulto Dose  Pneumococo

1.a

Data

Lote

Ass

2.a

Data

Lote

Ass

3.a

Data

Lote

Ass

Re
fo

rç
o

Re
fo

rç
o

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Re
fo

rç
o

Re
fo

rç
o

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Re
fo

rç
o

Re
fo

rç
o

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Re
fo

rç
o Data

Lote

Ass

Re
fo

rç
o

OUTRAS VACINAS

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Data

Lote

Ass

Dose Dose
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Controle de glicemia
400

390

380
370

360
350

340
330

320
310

300
290

280
270

260
250

240
230

220
210

200
190

180
170

160
150

140
130

120
110

100
90

80
70

60
50

40

Data:
dia/mês

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Controle de glicemia
400

390

380
370

360
350

340
330

320
310

300
290

280
270

260
250

240
230

220
210

200
190

180
170

160
150

140
130

120
110

100
90

80
70

60
50

40

Data:
dia/mês

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Controle de pressão arterial

400

390
380
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

90
80
70
60
50

40

Data:

Hipertensão sistodiastólica Hipertensão sistólica
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Controle de pressão arterial

400

390
380
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50

40

Data:

Hipertensão sistodiastólica Hipertensão sistólica
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Controle de peso

Data
Peso
Data
Peso
Data
Peso
Data
Peso
Data
Peso
Data
Peso
Data
Peso
Data
Peso
Data
Peso
Data
Peso
Data
Peso
Data
Peso
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Circunferência abdominal

CA
Data

CA
Data

CA
Data

CA
Data

CA
Data

CA
Data

CA
Data

CA
Data

CA
Data

CA
Data

CA
Data

CA
Data
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Coroa

Coroa

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

Data:  /  / 

Legenda: H – hígido
    O – restaurado
    C – cariado
    EI – extração indicada
     A – ausente

                  E - extraído

38 37 36 35 34 33 32 31 41 42 43 44 45 46 47 48

Coroa

Coroa

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

Data:  /  / 

38 37 36 35 34 33 32 31 41 42 43 44 45 46 47 48

Coroa

Coroa

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

Data:  /  / 

38 37 36 35 34 33 32 31 41 42 43 44 45 46 47 48

Observações da odontologia
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Procedimento odontológicoData
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Procedimento odontológicoData
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Observações da equipe
multidisciplinar
(anote brevemente informações e condutas importantes)
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Observações da equipe
multidisciplinar
(anote brevemente informações e condutas importantes)
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Observações da equipe
multidisciplinar
(anote brevemente informações e condutas importantes)
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Observações da equipe
multidisciplinar
(anote brevemente informações e condutas importantes)
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Telefones úteis (48)

Associação de Aposentados e
Pensionistas da Previdência Social .................................... 3223 0014

Associação Nacional de Gerontologia ................................ 3251 6201

Conselho Estadual do Idoso ..............................................  3222 8932

Conselho Municipal do Idoso de Florianópolis ..................  3251 6202

Corpo de Bombeiros......................................................................  193

Disque Idoso Florianópolis ............................................ 0800 6440011

Ministério Público Estadual /SC .......................................... 3229 9000

Núcleo de Estudos da Terceira Idade NETI /UFSC ............  3331 6559

Polícia Civil ...................................................................................... 147

Polícia Militar ................................................................................... 190

Procon........................................................................................... 1512

Secretaria da Família, da Criança, do Idoso,
da Habitação e do Desenvolvimento Social ........................ 3251 6201

Setor de Órtese e Prótese do Estado de SC...................... 3212 1659

SAMU .............................................................................................. 192

Secretaria Municipal de Saúde ..........................................  3239 1500
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Referências

BRASIL. Lei Federal n.o 10 741, de 1.o outubro 2003 – Dispõe
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Santa Catarina. Secretaria de Estado da Saúde. Cartilha de
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Santa Catarina. Secretaria Municipal de Saúde. Caderneta de
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