
 
 

TABELA DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÕMICAS DA PESSOA IDOSA 
BENEFICIÁRIA DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC-LOAS (Máximo de 10 pontos) 

01 por pessoa . Não pode ter rasura 
 

Número do Benefício – NB Espécie Data DDB 
 

Gerência Órgão/local 

Nome do Beneficiário:  Sexo  
(   ) F    (   )  M  

Data de Nascimento: 

Endereço                                                          
 

CEP/Cidade Estado 

Telefone: 0     (     ) Nº da RG Órgão Expedidor 
 

CAMPO ELIMINATÓRIO 
  Renda familiar per capita mensal    Inferior a ¼ do salário mínimo                 (     )                                                                     

                                                       Igual ou superior a ¼ do salário mínimo (     ) 
 
Idoso em situação de abandono (    ), vivendo na rua (    ), vítima de  maus tratos (    ), sendo 
explorado (    ), institucionalizado em asilos ou similares (    ). (Escolha única) 
Gastos contínuos com tratamento (    ) medicamento (     ) e equipamentos (órtese e prótese) (    ) 
O benefício é a única renda para sustentar a família 
Gastos contínuos com aluguel (    )  prestação da casa própria  (    ) 
Situação de desemprego de um dos responsáveis pela manutenção do idoso 

3,50
1,00
1,00
1,00
0,50

 
 

Situação Econômica 
(até 3,5 pontos) 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS  
Barreiras no entorno (    ) residências localizadas em morros (    ) favelas (     ) locais de difícil 
acesso 
Inexistência, nas proximidades, de serviços de atenção ao idoso 
Dificuldade de acesso a transporte coletivo gratuito 

0,70
0,60
0,20

 
Oferta de Serviços 

Comunitários 
(até 1,5 pontos) 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS  
Ausência  dos membros responsáveis pela pessoa idosa (companheiro, filho) (  ) pessoas residentes em 
abrigos, asilos ou similares  (    ) (Escolha única) 
Pessoa vivendo em moradia precária ou inadequada(    ) com famílias numerosas (    ) várias famílias vivendo 
em um único cômodo (    ) 
Pessoa vivendo em moradia cedida (    ) de favor  (    ) 
Pessoa vivendo com  agregados ou terceiros 
O grupo familiar do idoso não inclui crianças (    )   jovens (    )    adultos (    )  

2,00
0,80
0,60
0,40
0,20

 
 

Característica da Situação 
Familiar  

(até 2,0 pontos) 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS  
É dependente (apresenta algum grau de dependência física /mental) 
Há na família pessoa com idade igual ou superior à sua que depende de seus cuidados 

0,70
0,30

Relação de Dependência  
(até 1,0 ponto) 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS  
Apresenta dificuldades nas relações familiares; 
Tem vontade de participar de atividades sociais mas não tem apoio familiar; 
Não participa de atividades fora do domicílio; 
Não mantém contatos com amigos ou parentes; 

0,40
0,30
0,20
0,10

 
Avaliação das Relações 

Sociais  
(até 1,0 ponto) 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS  
Não tem condições para desenvolver atividades produtivas; 
Pouca capacidade para desenvolver atividades produtivas; 
Tem condições e deseja desenvolver atividades produtivas mas não tem oportunidade 

1,00
0,50
0,30

 
Capacidade para 

desenvolver  atividades 
produtivas 

(até 1,0 ponto) 
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS   

TOTAL GERAL 
 
SITUAÇÃO SOCIAL / NÍVEL DE VULNERABILIDADE 
Classifique a pontuação obtida em níveis de vulnerabilidade: BAIXO, MÉDIO ou ALTO 
Considere: até 3,0                                – Baixo   (     ) 
Acima de 3,0 pontos até 7,0 pontos   – Médio  (     ) 
Acima de 7,0 pontos até 10,0 pontos  – Alto     (     ) 
 
 
_____________________________________                  
Local/Data/ 
_______________________________________________                      ________________________________________________ 
Assinatura e nº do registro no conselho de classe do técnico                      Assinatura/carimbo do resp.Secretaria de Assistência Social 

Jan.2001 


