
                                                                                                                                                                                    
 

 

PLANILHA DE INTERVENÇÃO SISTEMÁTICA 

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE PARA 30 DIAS DE UMA FAMÍLIA CADASTRADA 

 

DESCRIÇÃO DO CENÁRIO 

 

Grupo 

Familiar 

 

Análise 

Situacional/Diagnóstico 

Seleção dos  

Problemas 

Metas Prazos/ 

Responsável(is) 

Cumprimento 

de metas 

Família 

 

Estruturada com laços de 

afeto e cuidado 

    

Paulo 

53 anos 

Chefe da 

família 

Suspeita TP  sem 

tratamento algum. 

Bem humorado. 

Empregado com 

estabilidade 

 

Sem avaliação médica num longo 

período abandono de tratamento TP 

Consulta médica 

com abordagem 

familiar; exames 

laboratoriais e de 

imagem; avaliação 

nutricional; 

adoção de medidas 

terapêuticas 

medicamentosas 

10/03-ACS- 

agendamento da 

consulta-  

05/03- Enfermeiro- 

visita domiciliar-  

Consulta 

agendada. 

Coleta de 

escarro para 

exame. 

Inicio do 

tratamento. 

Vera 

50 anos  

Esposa 

HAS, DM, obesidade 

associada a uso de 

medicação, stress. Uso 

regular de medicação?.  

Baixa escolaridade 

trabalho doméstico (no 

lar). 

 

Necessitando de acompanhamento 

para avaliação da situação de saúde. 

Baixa escolaridade 

Agendar consulta  

Avaliação do 

tratamento e adesão.  

Escolarização 

Participação em 

grupo para atividade 

física. 

 

05/03- Enfermeiro – 

Visita domiciliar – 

avaliação do quadro 

e orientação  

Agendar consulta 

médica para o mês 

seguinte 

19/03- Inscrição no 

grupo de ginástica  

Visita 

domiciliar 

verificação da 

PA e teste de 

glicose capilar.  

Consulta 

agendada 



                                                                                                                                                                                    
 

Grupo 

Familiar 

 

Análise 

Situacional/Diagnóstico 

Seleção dos  

Problemas 

Metas Prazos/ 

Responsável(is) 

Cumprimento 

de metas 

Maria de 

Fátima 

25 anos  

Filha 

Dor lombar e no antebraço 

direito.  

Sem tempo para lazer e 

pouco tempo para cuidar 

da filha de 5 anos, 

asmática. 

Trabalho informal 

Aparentemente, sem 

acompanhamento de 

saúde. 

Necessitando de avaliação para dor 

lombar e no antebraço direito. 

Abordagem familiar para reflexão 

sobre cuidados com a filha. 

Trabalho desprotegido. 

Agendar consulta 

médico de família. 

Aconselhamento 

com serviço social 

 

15/04 – ACS 

Contatar a ONG para 

apoio do Serviço 

Social 

Consulta 

agendada 

Tatiane 

5 anos 

neta 

Asmática. 

A avó, Vera, é cuidadora 

principal. 

Fora do ambiente escolar 

por falta de vaga. 

Asma. 

Fora da escola. 

 

Avaliação das 

condições 

respiratórias  

Avaliação da 

cobertura vacinal 

Acompanhamento 

do crescimento e 

desenvolvimento. 

Aconselhamento 

com serviço social. 

Identificação pela 

equipe de outros 

recursos 

intersetoriais 

(creches, outras 

escolas) 

05/03- Enfermeiro – 

Visita domiciliar – 

identificação de 

fatores alergênicos 

ambientais e outros 

envolvidos com a 

asma infantil. 

Agendar consulta 

médica na unidade 

Consulta 

realizada 

Orientação 

sobre as 

condições da 

moradia  que 

influenciam no 

processo 

patogênico 

Atualização do 

calendário 

vacinal 

 

 



                                                                                                                                                                                    
 

Grupo 

Familiar 

 

Análise 

Situacional/Diagnóstico 

Seleção dos  

Problemas 

Metas Prazos/ 

Responsável(is) 

Cumprimento 

de metas 

Maria de 

Lourdes 

23 anos 

Filha 

Gravidez de 14 semanas 

sem acompanhamento. 

Lesões cariosas. 

Fragilidade emocional pela 

gravidez sem 

companheiro. 

Baixa auto-estima. 

Desempregada. 

 

Gravidez sem pré natal  

Lesões cariosas. 

Fragilidade emocional. 

Negação da paternidade. 

Negação da maternidade?  

 

Iniciar pré natal  

e exames de rotina 

Aconselhamento 

psico social 

Inserção em grupo 

de gestante 

Tratamento dentário 

15/03- Enfermeiro 

consulta pré natal. 

15/03- Consulta 

Dentista 

15-04 - Consulta 

médica. 

Pré natal em 

andamento 

Iniciado 

tratamento 

dentário 

Inscrição no 

grupo de 

gestante 

Mario 

79 anos 

Sogro   

Alterações de 

comportamento e tristeza. 

Depressão? 

Emagrecimento. 

Sem acompanhamento de 

saúde. 

Necessitando de avaliação das 

condições de saúde. 

Alterações de comportamento 

Emagrecimento 

Consulta médica 

com avaliação 

neurológica e 

nutricional. 

Investigação do 

emagrecimento. 

Avaliação 

odontológica. 

Solicitação de 

exames laboratoriais. 

Inserção em grupo 

terapêutico para 

idosos  

25/03 – ACS 

agendamento da 

consulta 

 

Consulta 

realizada 

Participação 

no grupo 

Realizando 

exames 

laboratoriais 

Terapêutica 

medicamentos

a iniciada 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    
 

 

CONDIÇÕES DE MORADIA 

 

Grupo 

Familiar 

 

Análise 

Situacional/Diagnóstico 

Seleção dos 

Problemas 

Metas Prazos/ 

Responsável(is) 

Cumprimento 

de metas 

Casa úmida, 

paredes sem 

revestimento, 

abastecimento 

irregular de 

água, lixo 

acumulado em 

terreno ao lado. 

Espaço pequeno 

para o numero 

de moradores. 

Possuem TV, 

geladeira, fogão 

1- Abastecimento de 

água 

 

1- água em depósitos de 

plástico e latões expostos a 

céu aberto 

1-estabelecer 

acondicionamento de água 

em condições salutares. 

 

 

1- 15 a 20\03 

 

Parcialmente 

(aguardando 

cobertura para 

caixa d’água) 

2- Coleta de lixo 2- área em redor da casa 

com lixo; desconhecimento 

das pessoas sobre descarte e 

seleção de lixo. 

2- providenciar junto à 

empresa de coleta de lixo e  

à Associação local a 

limpeza da área e 

recipientes para 

acondicionamento de lixo. 

2- 15 a 20 \03 Colocação de 

caçambas pela 

empresa; 

terreno limpo. 

Reunião no 

centro 

comunitário 

sobre coleta, e 

descarte de 

lixo; coleta 

seletiva. 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 


