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RESPONSABILIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS MÍNIMAS DE ATENÇÃO BÁSICA

 

Controle da Tuberculose

 

Responsabilidades Atividades

Busca ativa de casos Identificação de Sintomáticos 

Respiratórios (SR)

Diagnóstico clínico de casos Exame clínico de SR e comunicantes

Acesso a exames para diagnóstico e 

controle: laboratorial e radiológico

Realização ou referência para Bacioscopia 

Realização ou referência para exame 

radiológico em SR c/ bacioscopias 

negativas (BK -)

Cadastramento dos portadores 

Tratamento dos casos

BK+ (supervisionado) e

BK - (auto-administrado)

Alimentação e análise dos sistemas de 

informação Tratamento supervisionado 

dos casos BK+ Tratamento auto-

administrado dos casos BK - 

Fornecimento de medicamentos 

Atendimentos às intercorrências Busca de 

faltosos

Medidas preventivas Vacinação com BCG Pesquisa de 

Comunicantes Quimioprofilaxia Ações 

educativas

 

Eliminação da Hanseníase

 

Responsabilidades Atividades

Busca ativa de casos Identificação de Sintomáticos 

Dermatológicos entre usuários

Diagnóstico clínico de casos Exame de Sintomáticos Dermatológicos e 

comunicantes de casos Classificação 

clínica dos casos (multibacilares e 

paucibacilares)

Cadastramento dos portadores Alimentação e análise dos sistemas de 

informação

Tratamento Supervisionado dos casos Acompanhamento ambulatorial e 

domiciliar Avaliação dermatoneurológica

 Fornecimento de medicamentos 

Curativos Atendimento de intercorrências

Controle das incapacidades físicas Avaliação e classificação das 

incapacidades físicas
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 Aplicação de técnicas simples de 

prevenção e tratamento de 

incapacidades Atividades educativas

Medidas preventivas Pesquisa de comunicantes

 Divulgação de sinais e sintomas da 

hanseníase Prevenção de incapacidades 

físicas

 Atividades educativas

 

Controle da Hipertensão

 

Responsabilidades Atividades

Diagnóstico de casos Diagnóstico clínico

Cadastramento dos portadores Alimentação e análise dos sistemas de 

informação

Busca ativa de casos Medição de P. A. de usuários Visita 

domiciliar

Tratamento dos casos Acompanhamento ambulatorial e 

domiciliar Fornecimento de medicamentos

 Acompanhamento domiciliar de 

pacientes com seqüelas de AVC e outras 

complicações

Diagnóstico precoce de complicações Realização ou referência para exames 

laboratoriais complementares

 Realização de ECG

Realização ou referência para RX de tórax

1º Atendimento de urgência 1º Atendimento às crises hipertensivas e 

outras complicações

 Acompanhamento domiciliar 

Fornecimento de medicamentos

Medidas preventivas Ações educativas para controle de 

condições de risco (obesidade, vida 

sedentária, tabagismo) e prevenção de 

complicações

 

Controle da Diabetes Melittus

 

Responsabilidades Atividades

Diagnóstico de casos Investigação em usuários com fatores de risco

Cadastramento dos 

portadores

Alimentação e análise de sistemas de informação

Busca ativa de casos Visita domiciliar

Tratamento dos casos Acompanhamento ambulatorial e domiciliar 

Educação terapêutica em Diabetes

 Fornecimento de medicamentos Curativos

Monitorização dos níveis de 

glicose do paciente

Realização de exame dos níveis de glicose 

(glicemia capilar) pelas unidades de saúde
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Diagnóstico precoce de 

complicações

Realização ou referência laboratorial para apoio 

ao diagnóstico de complicações Realização de 

ECG

1º Atendimento de urgência 1º Atendimento às complicações agudas e 

outras intercorrências Acompanhamento 

domiciliar

Encaminhamento de casos 

graves para outro nível de 

complexidade

Agendamento do atendimento

Medidas preventivas e de 

promoção da saúde

Ações educativas sobre condições de risco 

(obesidade, vida sedentária)

 Ações educativas para prevenção de 

complicações (cuidados com os pés, orientação 

nutricional, cessação do tabagismo e

 alcoolismo; controle da PA e das dislipidemias) 

Ações educativas para auto-aplicação de insulina

 

Ações de Saúde Bucal

 

Responsabilidades Atividades

PREVENÇÃO dos problemas 

odontológicos, 

prioritariamente, na 

população de 0 a 14 anos e 

gestantes

Procedimentos individuais preventivos 

Procedimentos Coletivos:

- Levantamento epidemiológico

- Escovação supervisionada e evidenciação de 

placa - Bochechos com flúor

- Educação em Saúde Bucal

Cadastramento de usuários Alimentação e análise de sistemas de informação

TRATAMENTO dos problemas 

odontológicos, 

prioritariamente, na

população de 0 a 14 anos e 

gestantes

Consulta e outros procedimentos individuais 

curativos

Atendimento a urgências 

odontológicas

Consulta não agendada

 

Ações de Saúde da Criança

 

Responsabilidades Atividades

Vigilância Nutricional Acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento Promoção do aleitamento 

materno

 Realização ou referência para exames 

laboratoriais Combate às carências nutricionais

Implantação e alimentação regular do SISVAN

Imunização Realização do Esquema Vacinal Básico de rotina 

Busca de faltosos

 Realização de Campanhas e intensificações

Alimentação e acompanhamento dos sistemas 

de informação
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Assistência às doenças 

prevalentes na infância

Assistência às IRA em menores de 5 anos

Assistência às doenças diarréicas em crianças 

menores de 5 anos

 Assistência a outras doenças prevalentes

Atividades Educativas de promoção da saúde e 

prevenção das doenças

 Garantia de acesso a referência hospitalar e 

ambulatorial especializada, quando necessário 

(programada e negociada, com

 mecanismos de regulação)

Realização ou referência para exames 

laboratoriais

 

Ações de Saúde da Mulher

 

Responsabilidades Atividades

Pré-natal Diagnóstico de gravidez

Cadastramento de gestantes no 1º trimestre

 Classificação de risco gestacional desde a 1ª 

consulta Suplementação alimentar para 

gestantes com baixo peso Acompanhamento de 

Pré-natal de Baixo Risco

 Vacinação antitetânica

Avaliação do puerpério 

Realização ou referência para exames 

laboratoriais de rotina

 Alimentação e análise de sistemas de informação 

Atividades educativas para promoção da saúde

Prevenção de câncer de colo 

de útero

Rastreamento de câncer de colo de útero - 

Coleta de material para exames de citopatologia

 Realização ou referência para exame 

citopatológico Alimentação dos sistemas de 

informação

Planejamento Familiar Consulta médica e de enfermagem

Fornecimento de medicamentos e de métodos 

anticoncepcionais Realização ou referência para 

exames laboratoriais.
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