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        A) TAXAS DE AVALIAÇÃO 

                a.   Dimensão Estrutural 

 

 

Nº. de famílias avaliadas em Edifício Residencial/Nº total de famílias X 100 
Nº. de famílias avaliadas em Rendimento Familiar /Nº total de famílias X 100 
Nº. de famílias avaliadas em Precaução de Segurança /Nº total de famílias X 100 
Nº. de famílias avaliadas em Abastecimento de Água /Nº total de famílias X 100 
Nº. de famílias avaliadas em  Animal Doméstico/Nº total de famílias X 100 

 

                b.  Dimensão Desenvolvimento 

Nº. de famílias com subsistema conjugal avaliadas em Satisfação conjugal /Nº total de famílias 
com subsistema conjugal X 100 
 

Nº. de famílias com subsistema conjugal avaliadas em Planeamento Familiar /Nº total de famílias 
com subsistema conjugal em idade fértil X 100 
 

Nº. de famílias com subsistema conjugal avaliadas em Adaptação à Gravidez /Nº total de famílias 
com subsistema conjugal e gravidez X 100 
 
Nº. de famílias com subsistema parental avaliadas em Papel Parental /Nº total de famílias com 
subsistema parental  X 100 
 

 

                c. Dimensão Funcional 

Nº. de famílias com membro dependente avaliadas em Papel Prestador Cuidados /Nº total de 
famílias com membro dependente  X 100 
Nº. de famílias avaliadas em Processo Familiar /Nº total de famílias X 100 

 

 

        B) TAXAS DE PREVALÊNCIA 

 

Nº. de famílias com Edifício residencial não seguro/Nº total de famílias X 100 
Nº. de famílias com Edifício residencial negligenciado/Nº total de famílias X 100 
Nº. de famílias com Rendimento familiar insuficiente/Nº total de famílias X 100 
Nº. de famílias com Precaução de segurança não demonstrada/Nº total de famílias X 100 
Nº. de famílias com Abastecimento de água não adequado/Nº total de famílias X 100 
Nº. de famílias com Animal doméstico negligenciado/Nº total de famílias X 100 
Nº. de famílias com subsistema conjugal com Satisfação Conjugal não mantida/Nº total de 
famílias com subsistema conjugal X 100 
Nº. de famílias com subsistema conjugal em idade fértil avaliadas com Planeamento Familiar 
não eficaz/Nº total de famílias com subsistema conjugal em idade fértil X 100 
Nº. de famílias com subsistema conjugal com Adaptação à Gravidez não adequada/Nº total de 
famílias com subsistema conjugal e gravidez X 100 
Nº. de famílias com subsistema parental com Papel Parental não adequado /Nº total de famílias 
com subsistema parental X 100 
 
Nº. de famílias com membro dependente com Papel de Prestador de Cuidados não adequado 
PPCNA/Nº total de famílias com membro dependente X 100 
Nº. de famílias com Processo Familiar Disfuncional /Nº total de famílias X 100 
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        C) INDICADORES DE RESULTADO (GANHOS EM SAÚDE) 

 

 

 

Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Edifício residencial/Nº total de famílias com Edifício 
residencial não seguro x 100 
Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Edifício residencial /Nº total de famílias com 
Edifício residencial negligenciado x 100 
Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Rendimento Familiar /Nº total de famílias com 
Rendimento Familiar insuficiente x 100 
Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Precaução de Segurança /Nº total de famílias com 
Precaução de Segurança não demonstrada x 100 
Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Abastecimento de Água /Nº total de famílias com 
Abastecimento de Água não adequado x 100 
Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Animal doméstico/Nº total de famílias com Animal 
doméstico negligenciado x 100 
Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Satisfação Conjugal /Nº total de famílias com 
Satisfação Conjugal Não mantida x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Relação Dinâmica /Nº total de 
famílias com Relação Dinâmica Disfuncional x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Comunicação /Nº total de 
famílias com Comunicação não eficaz x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Interação Sexual /Nº total de 
famílias com Interação Sexual não adequada 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Função Sexual /Nº total de 
famílias com Função Sexual comprometida x 100 

Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Planeamento Familiar /Nº total de famílias com 
Planeamento Familiar não eficaz x 100 
 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Fertilidade /Nº total de famílias 
com Fertilidade Comprometida x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Conhecimento sobre vigilância 
pré-concecional /Nº total de famílias com Conhecimento sobre vigilância pré-
concecional não demonstrado x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Uso de contracetivo /Nº total de 
famílias com Uso contracetivo não adequado x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Conhecimento Reprodução /Nº 
total de famílias com Conhecimento Reprodução não demonstrado x 100 

Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Adaptação Gravidez /Nº total de famílias com 
Adaptação Gravidez não demonstrada x 100 

 Nº de famílias com diagnóstico positivado em Conhecimento /Nº total de 
famílias com Conhecimento não demonstrado x 100 

 Nº de famílias com diagnóstico positivado em Comunicação /Nº total de famílias 
com Comunicação não eficaz x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Comportamentos Adesão /Nº 
total de famílias com Comportamentos Adesão Não Demonstrado x 100 

Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Papel Parental /Nº total de famílias com Papel 
Parental não adequado x 100 
 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Conhecimento do Papel /Nº total 
de famílias com Conhecimento do Papel não demonstrado x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Comportamentos de Adesão /Nº 
total de famílias com Comportamento Adesão não demonstrado x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Consenso Papel /Nº total de 
famílias com Consenso Papel Não x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Conflito Papel  /Nº total de 
famílias com Conflito Papel  Sim x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Saturação Papel /Nº total de 
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famílias com Saturação Papel Sim x 100 
 
Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Papel Prestador Cuidados/Nº total de famílias com 
Papel Prestador Cuidados não demonstrado x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Conhecimento do Papel /Nº total 
de famílias com Conhecimento do Papel não demonstrado x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Comportamentos de Adesão /Nº 
total de famílias com Comportamento Adesão não demonstrado x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Consenso Papel /Nº total de 
famílias com Consenso Papel Não x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Conflito Papel  /Nº total de 
famílias com Conflito Papel  Sim x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Saturação Papel /Nº total de 
famílias com Saturação Papel Sim x 100 

 
Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Processo Familiar /Nº total de famílias com 
Processo Familiar Disfuncional x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Comunicação Familiar /Nº total 
de famílias com Comunicação Familiar não eficaz x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Coping Familiar /Nº total de 
famílias com Coping Familiar não eficaz x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Interação Papéis /Nº total de 
famílias com Interação Papéis não eficaz x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Interação Papéis /Nº total de 
famílias com Interação Papéis conflitual x 100 

 Nº. de famílias com diagnóstico positivado em Relação Dinâmica /Nº total de 
famílias com Relação Dinâmica Disfuncional x 100 

 

 


