
Ações de prevenção ao longo do ciclo de vida do adulto: Red Book: Royal Australian College of General Practitioners 

Atividade Freq. Notas Anos 

10-14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-64 65+ 

Prevenção de doenças crônicas 

Tabagismo Oportunísticamente  
(idealmente a cada visita) 

             

Peso A cada 2 anos A cada 2 anos para diabéticos, portadores de DCV, AVC, gota, doenças hepáticas e da 
vesícula biliar 

            

Nutrição A cada 2 anos A cada 6 meses para sobrepesos, alto risco CV, história familiar de risco CV, diabetes 
tipo 2 

            

Álcool – detecção precoce Oportunísticamente para 
fatores de risco 

Oportunísticamente se outros fatores de risco             

Atividade física A cada 2 anos A cada visita p/adolescentes e portadores de doenças crônicas             

Prevenção de doenças vasculares 

Avaliação do risco 
cardiovascular absoluto 

A cada 2 anos Mais frequentemente se substituição do tratamento for indicado             

Pressão arterial A cada 2 anos A cada 12 meses com aumento da idade e do risco CV. A cada 6 meses para alto risco 
CV.  

            

Colesterol e lipídios A cada 5 anos A cada 2 anos para maiores de 45 anos e risco aumentado. A cada 12 meses para 
risco CV aumentado e doença crônica existente 

            

Diabetes tipo 2 A cada 3 anos              

Acidente vascular cerebral A cada 12 meses se fator 
de risco associado 

A cada 12 meses para fibrilação atrial e fatores de risco, AVC prévio, ou IAM ou 
doença renal crônica 

            

Doenças renais A cada 5 anos A cada 12 meses para hipertensão, diabetes, história familiar ou presença de doença 
renal.  

            

Câncer 

Exame da pele Oportunísticamente Com risco aumentado – até de 3/3 meses             

Câncer de colo de útero A cada 3 anos A partir dos 25 anos para mulheres com colo, ou 1-2 anos após a primeira relação 
sexual. Interromper aos 65 anos se dois citológicos normais nos 5 anos anteriores 

            

Câncer de mama A cada 2 anos Mulheres dos 50 aos 74 anos             

Câncer coloretal Até a cada 10 anos Iniciar precocemente para pessoas em risco aumentado. Anual para sangue oculto 
nas fezes, a cada 5 anos para sigmoidoscopia e a cada 10 anos para colonoscopia. 

            

Anticoncepção 

Cuidado anticoncepcional Oportunísticamente Considerar para todas as mulheres de 15 a 49 anos             

Saúde sexual 

Clamídia Oportunísticamente Todas as mulheres sexualmente ativas antes dos 25 anos             

Psicossocial 

Depressão Oportunísticamente Quando há tratamento efetivo disponível e seguimento             

Violência doméstica Oportunísticamente Especialmente para mulheres grávidas e adolescentes do sexo feminino             

Idoso 

Risco de queda A cada 12 meses A cada 6 meses se história de quedas ou fatores de risco             

Visão e audição A cada 12 meses              

 
População geral População em risco 
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