
 

Planilha de programação para grupos de risco: orientações 
 

Esse texto refere-se a orientações para o uso de planilha Excel contendo dados para 

planejamento e programação para grupos de risco (grupos de pessoas a quem se 

deve prestar cuidados de saúde prioritariamente por estarem expostos a determinados 

riscos) 

A planilha está disponível na Biblioteca Virtual do Nescon. Para acessá-la utilize o 

endereço: 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/registro/referencia/0000007247 

Aberta a página, siga os seguintes passos: 

 

 

1. Click no link  “Documento na íntegra” 

2.  O arquivo será baixado automaticamente. Na barra inferior, click no ícone para 

abrir a planilha. 

3. O acesso é aberto para Dados de entrada, da na aba inferior. É mostrada 

planilha (árvore populacional), para ambos os gêneros, para uma população de 

2500 pessoas. Substitua esse número pelo número de pessoas adscritas à 

equipe de saúde (coluna D, linha 15). Os dados da pirâmide populacional serão 

ajustados a esse número, automaticamente. 

 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/registro/referencia/0000007247


4. À direita da planilha populacional, os dados de grupo de risco (gestante, 

criança, hipertenso, diabético, os parâmetros de cobertura populacional para 

cada grupo (por exemplo, percentual de diabéticos na população de 25 a 39 

anos é de 9,9 %), as referências dos parâmetros e a estimativa  do número 

de pessoas a serem atendidas para cada grupo de risco, por idade, já 

automaticamente calculados e registrados. 

 

 

 

5. As abas inferiores – gestante, criança, hipertenso, diabético – dão acesso à 

estimativa de atendimento às pessoas dos quatro grupos de risco, por todos 

os profissionais da equipe. 

 



6. As abas inferiores acompanhamento gestante / acompanhamento criança / 

acompanhamento hipertenso / acompanhamento diabético mostra o 

número de consultas necessárias por mês, para cada um dos profissionais 

(meta de atendimentos). A linha imediatamente inferior deve ser preenchida 

pelas consultas efetivadas (atendimentos realizados). Esses dados são 

complementados com tabelas, em que a linha verde mostra a meta e a linha 

vermelha o realizado. Esses dados são registrados automaticamente, a partir 

dos lançamentos mensais. 
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