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RESUMO: Este estudo trata do desenvolvimento de um instrumento para 
facilitar a determinação da capacidade de autocuidado de pacientes 
adultos, tendo como finalidade a promoção de linguagem clara e 
objetiva. O instrumento desenvolvido, chamado CADEM, estabelece níveis 
para determinar a categorização dos pacientes segundo a necessidade 
de cuidados de enfermagem. Considerou-se que o CADEM é um 
instrumento válido e que pode auxiliar no planejamento da assistência de 
enfermagem, e também documentar a evolução do paciente através de 
sua aplicação sistemática e continuada, servindo de subsídio para 
embasar mudanças necessárias no plano de cuidados dos pacientes. 

UNITERMOS: Autocuidado - Instrumento de registro - Documentação. 

INTRODUÇÃO 

As aval iações trad icionais de saúde têm sido elaboradas mais voltadas para 
o levantamento de sinais e sintomas relacionados à doença do que para aval iar 
funções. Considerando que as funções h u manas básicas são determinantes 
para a habi l idade, ou não , de viver independentemente mesmo em face à 
doença, d isfunção fisica ou menta l ,  e privação social, a aval iação destas funções 
nos mostrará se uma pessoa tem capacidade de ser independente para o 
autocu idado ou se necessita de ajuda.  Além d isto , a enfermagem tem procurado 
afastar-se do modelo tradicional biomédico, procurando u ma abordagem que a 
caracterize melhor. Aval iações de enfermagem baseadas nas alterações 
funcionais ajudam a identificar necessidades dos pacientes e proporcionam u m  
método específico d e  comu n icação sobre a s  cond ições do paciente. 

1 Trabalho realizado na discipl ina de " Auto-cuidado na assistência de enfermagem", ministrada 
pela Profa. Dra. Tamara Iwanow Cianciarullo, I semestre de 1995 - Pós-graduação da Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo. 

2 Mestranda da EEUSP. Enfermeira do Hospital Universitário da USP. 
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Dados sobre as condições funcionais podem ser obtidos através da 
observação da participação do paciente em atividades de autocu idado. (Phipps, 
1 99 1 ) .  

O referencial teórico para este estudo foi a teoria do déficit de autocu idado de 
Dorothea Orem. 

Orem ( 1 980) define :  

autocuidado(AC) como a prática de atividades que ind ivíduos in iciam e 
real izam em seu próprio favor para manter a vida ,  a saúde, e o bem-estar. 
Normalmente adultos cuidam de s i  próprios. 

capacidade de autocuidado(AC) é defin ida como o poder de um ind ivíduo 
engajar-se em operações essenciais de AC ; pode ser caracterizada como a 
habi l idade e a l imitação do ind ivíduo para engajar-se no AC . 

As ações de autocu idado têm o objetivo de preencher três tipos de requ is itos :  

- os denominados requ is itos un iversais de autocu idado, por serem comuns 
a todos os ind ivíduos durante todos os estág ios do ciclo vita l ,  sendo 
ajustados à idade,  à fase de desenvolvimento ,  ao ambiente e a outros 
fatores especificos do ind ivíduo. Estão relacionados à i ntegridade e ao 
funcionamento do ser humano.  São: inalação de ar, ingestão de água e 
al imentação, e l iminação e excreção, sono e repouso, interação social, 
etc. 

os denominados requ is itos de desenvolvimento ,  por serem 
particularidades de processos de desenvolvimento ou por serem 
requ is itos novos derivados de condições especiais (por exemplo, 
prematuridade,  gestação) ou associados a algum evento (por exemplo, 
perda de um fami l iar) .  

- os denominados requ is itos de desvios de saúde, por d izerem respeito a 
ind ivíduos doentes, acidentados , incapacitados ou que estão sob 
tratamento médico. 

Demanda terapêutica de autocuidado (DTAC) ocorre quando a capacidade 
de autocu idado (CAC) é ativada em resposta a uma demanda relacionada aos 
requisitos de auto cu idado. 

Quando a avaliação da enfermeira ind ica que a capacidade de autocuidado 
do cl iente é inadequada para a lcançar os requis itos de autocu idado, exist� déficit 
de autocu idado(DAC) .  

O déficit de autocu idado é o foco da atuação da enfermeira .  (Orem, 1 980.) 
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o grau e o tipo de intervenção de enfermagem irá variar em proporção ao 
poder ou às limitações na capacidade de autocuidado do cliente/paciente . Orem 
d iferencia três tipos de sistemas de enfermagem:  

- totalmente compensatório- quando o indivíduo não tem os recursos 
necessários para a lcançar a demanda terapêutica de autocuidado e a 
satisfação desta demande é de responsabilidade da enfermeira; 

- parcia lmente compensatório- q uando paciente e enfermeira desempe
n ham medidas de assistência à saúde. Neste sistema os recursos para 
a lcançar a lgumas das demandas de autocuidado terapêutico estão dentro 
da capacidade do paciente , e os que não estão são de responsabilidade 
da enfermeira; 

- sistema educativo de apoio- quando o paciente tem os recursos para a l
cançar as suas demandas de autocuidado terapêutico , mas necessita da 
assistência da enfermeira para tomar decisões , controlar comporta
mentos ou adquirir con hecimentos ou habilidades . (Castellanos Apud 
Campedelli, 1992). 

Orem também afirma que ,  a não ser que a enfermeira estabeleça a 
capacidade para o AC previamente ,  ela não tem base racional para fazer 
ju lgamentos sobre déficits de AC. Portanto , o primeiro passo na 
operacionalização de um processo de enfermagem segundo Oren é a 
identificação das l imitações e/ou habi lidades para o AC , determinando a 
capacidade de AC . 

Cabe ressaltar que a idéia é desenvolver um instrumento complementar a ser 
uti lizado junto às demais etapas da sistematização da assistência de 
enfermagem. 

Objetivos: 

� Desenvolver instrumento de fácil aplicação para classificar o paciente 
segundo sua capacidade para o autocuidado (AC) ,  estabelecendo 
n íveis para determinar a categorização dos pacientes segundo a 
necessidade de cuidados de enfermagem.  

� Promover uma linguagem clara e objetiva para descrever a capacidade 
de AC dos pacientes através da uti lização do instrumento. 

Método: 
Características do Local: 

FILOSOFIA: 
O sistema de assistência de enfermagem (SAE) foi implantado no Hospital 

Universitário da USP- São Paulo,  em 1 98 1 , sob a direção da ProF Ora .  Tamara 
I. Cianciarullo. 

A filosofia assistencial de enfermagem do H U  fundamenta-se na visualização 
da assistência g lobal ao paciente , numa ótica individualizada de atendimento às 
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necessidades humanas básicas afetadas pela doença e hospital ização, 
d i recionando a assistência ao aprendizado do autocu idado. O referencial teórico 
uti l izado no H U  é o de Wanda Horta, combinado ao de D .  Orem. (Campedelli, 
et ai 1 992) 

UNIDADES: 
Retaguarda de adultos da unidade de emergência: 
A retaguarda de adu ltos possu i  7 leitos e é equipada para dar suporte à 

observação da emergência para pacientes que não conseguem vaga para 
internação ou transferência para outros hospita is. 

Unidade de Clínica Médica: 

U nidade na qual  está implantado, desde 1990, o Cu idado Progressivo ao 
Paciente (CPP) ,  que prevê a classificação dos pacientes por complexidade 
assistencial em categorias : a lta dependência, i ntermediário e autocuidado. O 
sistema precon iza a aval iação diária dos pacientes por méd icos e enfermeiros 
para remanejamento ;  e uti l iza um quadro no qual  é aval iado o perfi l do paciente 
de acordo com 9 funções. (Fugulin, 1994) ANEX01 

Instrumento para coleta de dados 
CADEM,  onde cada letra corresponde a uma função . As funções aval iadas pelo 
CADEM são: C - comun icação; 

A - atividades d iárias ; 
D - deambulação; 
E - el iminações; 
M - mobi l ização. 

Nome do paciente :  __________ ldade: __ Enfermeiro :  ___ _ 
Diagnóstico: _______________________ _ 
Data: ______ _ 

PONTOS COMENTARIOS 
C (comun ica�ão} 
A (ativi/ls d iárias) 
D (deambulação) 
E (el iminações) 
M (mobi l idade) 
Total Pontos 

Este instrumento foi elaborado através de uma adaptação de uma escala 
uti l izada por enfermeiras geriátricas americanas, chamado CAD ET, acrômio no 
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qual cada letra representa uma função ( "commun ication , ambu lation , da i ly l iv ing ,  
excretion and transfer") .  ( Rameizl, 1 993) 

Na adaptação foram real izadas várias modificações quanto ao conteúdo e 
pontuação de cada uma das funções a serem aval iadas. Por exemplo, no 
CADET a pontuação é de 1 a 3 ,  e no CADEM de 1 a 5 ,  porque nos pareceu 
necessário inclu i r  mais variáveis para abranger d iferentes situações encontradas 
na prática assistencia l .  

O CADEM por analog ia é um instrumento tipo escala,  onde cada uma das 
funções recebe pontos de 1 a 5 .  A soma total dos pontos das cinco funções 
define a capacidade do paciente para o AC . 

C A 

COMUNICACÃO: ATIVIDADES 
DIÁRIAS: 

Capacidade de Capacidade para 
enviar e receber realizar atividades 
menssagens, para manutenção 
pontuada como: da higiene corpo-

ral, alimentação e 
hidratação ade-
quada. 

1- Comunica-se 1- Pode banhar-se, 
verbalmente de escovar os dentes, 
forma compreen- ir ao banheiro, ali
sível e coerente. mentar-se e ingerir 
Obedece a or- líquidos sozinho. 
dens de relativa 
complexidade e é 
capaz de abstra-
ções. 

2- Não se comu
nica verbalmente 
devido a algum 
aparato ( tubo 
endotraqueal, 
etc) ou déficit 
(Iaringectomia, 
ou outro),porém 
comunica-se por 
gestos( movi
mentos com a 
cabeça, mão, 
mímica facial, 
etc). 

2- Tem capacidade 
para banhar-se, 
vestir-se, ir ao ba
nheiro e alimentar
se, mas precisa de 
ajuda, como por 
exemplo, para 
colocar o sapato, 
cortar carne ou 
escovar os dentes. 
Ou necessita de 
ajuda em função 
de algum curativo 
ou procedimento 
terapêutico. 

O E M 

DEAMBULAÇÃO: ELIMINAÇÕES: MOBILIDADE: 

Capacidade para Capacidade para Capacidade para 
loco mover-se de urinar ou defecar manter o tônus 
um local para voluntariamente muscular e posi-
outro. em lugar apropri- cionamento 

ado, ou continên- corporal ade-
cia urinária e fe- quado. 
cal. 

1- Deambula sozi- 1- Continência 1- Pode deitar-
nho sem apre- urinária e fecal, se, mudar o 
sentar problemas. consegue ir ao decúbito na 

2- Deambula sozi
nho, mas apre
senta restrição 
dos movimentos( 
devido à artrite, 
envelhecimento, 
seqüela de AVC, 
etc), e necessita 
observação, ou 
algum auxílio de
vido à aparatos 
terapêuticos 
como soros, etc. 

banheiro. cama, levantar
se e sentar na 
cadeira de forma 
independente. 

2- Continência 
urinária e fecal, 
faz uso de coma
dre e/ou papa
gaio. 

2- Apesar da difi
culdade para 
movimentar-se 
consegue mover
se sozinho pois 
usa o lado ou 
partes não 
comprometidas 
do corpo para 
compensar a 
perda funcional. 
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3- Comunica-se 3- Necessita de 
verbalmente, alguma ajuda 
mas confuso. (devido à fraqueza, 

idade ou aparatos 
terapêuticos) para 
ir ao banheiro, 
alimentar-se, ves
tir-se. 

3- Necessita de 3- Usa dispositi
apoio mecânico vos: SVD, uri
para deambular. pen, colostomia, 

4-Comunica-se 
verbalmente de 
forma pouco 
compreensível 
(disartria), às ve
zes incompreen
síveis, ou incoe
rentes. Demons
tra não compre
ender perguntas 
ou solicitações. 

5- Nenhuma co
municação ver
bal, não reage a 
estímulos ver
bais. 

Usa aparatos: etc. 
muleta, andador 
ou outros. 

4- Necessita ser 4- Paciente com 4- Apresenta 
transportado para restrição no leito perdas ocasio
o chuveiro, auxílio devido à patologia nais de fezes 
para lavar-se, (IAM, lVP, etc). e/ou urina. 
vestir-se e ali- Ou necessita ser 
mentar-se. conduzido em 

cadeira de rodas, 
maca ou outro 
aparato. 

5- Não tem condi
ções de banho no 
chuveiro e neces
sita de auxílio para 
ser banhado no 
leito. Não deglute e 
necessita de sonda 
para alimentação. 
Ou necessita ser 
alimentado na 
boca, pausada
mente. 

5- Não deambula. 5- Apresenta 
perdas freqüen
tes ou inconti
nência urinária e 
fecal. 

3- Necessita de 
ajuda parcial 
para deitar-se, 
levantar-se e 
sentar-se na 
cadeira. Colchão 
especial é acon
selhável. 

4- Necessita de 
ajuda.(Hemipare
sia, sequelas 
neurológicas, 
queda do estado 
geral, etc). 
Quando colo-
cado sentado 
fora do leito não 
mantém o equi
líbrio e necessita 
de apoio e ob
servação. Ou, 
devido à confu
são mental, ou 
agitação psico
motora, 
necessita de 
restrição mecâ
nica que lhe 
restringe a mo
bilidade, necessi
tando trocas fre
qüentes. Col
chão especial é 
recomendável, 
assim como 
rolos de apoio e 
almofadas de 
proteção. 

5- Necessita de 
ajuda total para 
movimentar-se. 
Colchão especial 
é extremamente 
importante para 
diminuir a pres
são, assim como 
rolos de apoio e 
almofadas de 
proteção. 
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(*) Particularida- (*) Particularidades 
des, como por devem ser anota
exemplo, paci- das no espaço 
ente só fala ja- para comentários. 
ponês, ou tem 

(*) Particularida
des como defei
tos congênitos, 
coto, paraplegia, 
hemiplegia e 
outros devem ser 

(*) Em casos em (*) Particularida
que o paciente des devem ser 
está com SVD, o anotadas nQ es
que lhe confere 3 paço para co
pontos, mas de- mentários. 

déficit auditivo, 
visual ou outros, 
devem ser ano-
tadas no espaço 
para comentá-
rios. 

anotadas no 
espaço para 
comentários. 

Desenvolvimento de um sistema de classificação: 

vido ao seu 
estado geral, 
inconsciência, 
confusão, etc, 
apresenta perda 
ocasional de fe
zes(4 pontos) ou 
incontinência 
fecal( 5 pontos), 
é necessário 
fazer uma média, 
e considerar 4 
pontos. Estas e 
outras parti
cularidades 
devem ser ano
tadas no espaço 
para comentá
rios. 

A soma dos pontos perm ite classificar a capacidade de AC do paciente em 4 
n íveis :  

N IVEL CAPACI DADE TOTAL DEF I NiÇÃO 
PAR A O AC PONTOS 

I 5 I ndependente para o AC 

11 6 - 1 0  Hábi l  para o AC, porém necessita 
de apoio e pequena ajuda 

111 1 1- 17 Necessita de ajuda moderada, a 
g rande para a lcançar  o AC 

IV 18- 25 Totalmente dependente de ajuda 

O intervalo i n icial de pontos para classificação por n íveis foi um esquema 
pré-determinado, testado para 7 pacientes da retaguarda de adultos da u n idade 
de emergência, quando foram real izadas modificações e reteste durante 6 d ias. 
Ou seja,  foi feita uma apl icação long itud ina l  e uma anál ise dos resu ltados, onde 
as colegas da u n idade opinaram a respeito . 
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Nível I - pessoa sem alteràções funcionais, demonstra um alto grau de 
autocu idado. É i ndependente e seu contato com enfermeiras e serviços de 
saúde não é freqüente. 

Nível 11  - a independência está ameaçada, no entanto é capaz de ajustamentos 
que o tornam hábi l para o autocuidado, embora necessite de apoio e pequena 
ajuda profissional da enferme ira .  

Nível 111 - grau de autocu idado é baixo devido ao estado de saúde, 
envelhec imento, perdas sociais, etc. Necessitam de ajuda moderada a grande 
para a lcançar o AC. 

Nível IV- totalmente dependente de ajuda para o autocuidado. 

Unidade de análise 

A unidade de anál ise foram os instrumentos(CADEM) preench idos,  que 
foram apl icados a 1 2  pacientes identificados como 1 P  a 1 2P .  AN EXO 2 

Amostra 

A amostra de 1 2  pac ientes foi composta por 3 pacientes da retaguarda de 
adu ltos da emergência(P) e 9 pacientes da un idade de cl ín ica médica , sendo 
que destes 3 pacientes eram de autocu idado(AC) ,  3 pacientes intermediários ( I )  
e 3 pacientes de alta dependência(AD),  conforme classificação por 
complexidade de cu idado uti l izada nesta un idade. 

Estes instrumentos foram preench idos por 3 enfermeiros, identificados como 
1A, 2A e 3A, sendo que estes 3 enfermeiros apl icaram o CADEM para os 
mesmos pacientes( 1  P,2P e 3 P), no mesmo d ia . Para os demais pac ientes o 
instrumento fo i preenchido pela autora , identificada como 2A. 

ANÁLISE DOS DADOS 

Anal isando os resu ltados obtidos por meio da uti l ização do inst rumento 
(CA DEM),  foi possíve l  verificar que estes refletiam claramente o estado do 
péltCiente quanto à sua classificação com relação ao AC. O CADEM,  quando 
aplicado por diferentes enfermeiros em um mesmo paciente , demonstro u  
pequenas d iferenças n a  atribu ição d e  pontos ,  que não interferiram n o  n ível de 
classificação, o que evidencia objetividade do instrumento. 

Para o paciente 3 P ,  no item comun icaçãO ,  todos os enfermeiros deram o 
mesmo valor = 2 . (Anexo 2)  Poré m  um deste enfermeiros escreveu nos 
comentários "afasia", outro colocou que o paciente "d irige o olhar as solic itações 
verbais" , e outro que o paciente atendia a ordens simples apertando a mão 
quando sol icitado e respondendo perguntas simples com gestos de cabeça . 
Talvez a capacidade de comun icação deste paciente oscilas$& um pouco ,  mas é 
curioso que todos deram a mesma pontuaçãQ para este item , o que faz supor 
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que podem existir descrições d iferentes para uma mesma habi l idade, e estas 
diferenças podem criar confusões na comun icação entre a equ ipe de 
enfermagem , que um instrumento tipo escala pode evitar, ou pelo menos 
min imizar. 

Com relação ao paciente 1 1  AD, um paciente da alta dependência na 
u n idade de cl í n ica médica , que recebeu classificação 2 (hábil para o AC , porém 
necessita de apoio e pequena ajuda) de acordo com o CADEM,  é importante 
considerar que o pac iente estava na a lta dependência devido a ter apresentado 
convu lsões e devido ao risco de apresentá-Ias . Embora este fato tenha sido 
considerado ao apl icar o CADEM,  quando no item A (atividades diárias) foi 
atribu ído 2 pontos por considerar-se a necessidade de observação devido ao 
risco de convulsão.  Cabe observar que o CADEM não aval ia risco de vida , ou 
estabi l idade ou instabi l idade do ponto de vista cl ín ico .  Neste sentido , para a 
enfermagem, algumas vezes pacientes que são considerados fora de 
possibi l idades terapêuticas pela equ ipe médica ,  ou não recuperáveis, ou 
estáveis do ponto de vista cl ín ico , podem ser tão ou mais dependentes de 
cuidados de enfermagem do que pac ientes rec upe ráveis e sujeitos a 
instabi l idades cl ín icas. Um exemplo típico é o paciente de IAM, de alto risco, 
necessita repouso absoluto no leito , mas, se este é lúcido, pode cooperar e seu 
n ível de depe ndência pode ser menor do que de outros pacientes de menor 
risco. 

A apl icação do instrumento (CADEM)  foi considerada fácil e rápida pelos 
enfermeiros que dele fizeram uso.  

CONCLUSÕES 

É possível conclu i r  que o CAD EM é um instrumento vál ido e ajuda a 
promover uma comunicação mais objetiva entre os enfermeiros , e ajuda no 
sentido de planejar a assistência de enfermagem para o paciente. 

Considera-se possível que o CADEM seja uti l izado para "mon itorizar" a 
evolução do paciente através da sua ap licação sistemática e repetida ,  e se rvir  
ass im de subsídio para embasar m udanças necessárias no plano de cuidados 
deste paciente. 

Considera-se também possível que o CADEM,  que surg iu  de uma adaptação, 
ele próprio possa também ser adaptado para outras clientelas,  através de 
algumas modificações na defin ição e pontuação para cada uma das funções . 

Recomenda-se ainda um maior aprofunda mento no estudo das funções 
abordadas pelo instrumento e val idação do· mesmo através de técnicas 
apropriadas. 
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ANEXO 1 - FUGULlN, F .M.T. et aI., 1994. 

ÁREA DE NlvEIS DE CUIDADO POR COMPLEXIDADE ASSISTENCIAL 
CUIDADO 

INTENSIVO SEMI- ALTA INTERMEDIA AUTOCUI-
INTENSIVO DEPENDtNCIA RIO DADO 

Estado Inconsciente Períodos de Períodos de Orientação no Orientação 
Mental inconsciência desorientação no tempo e no no tempo 

tempo e no espaço espaço e no 
espaço 

Oxigenação Ventilação Uso contínuo Uso intermitente de Uso Não de-
mecânica de máscara ou máscara ou catéter intermitente pende de 
(uso de ven- catéter de de oxigênio de máscara oxigênio 
tilador a oxigênio ou catéter de 
pressão ou a oxigênio 
volume) 

Sinais Vitais Controle de Controle de Controles de sinais Controle de Controle 
sinais vitais sinais vitais em vitais em intervalos sinais vitais de sinais 
em intervalos intervalos de 4 de 6 horas de rotina vitais de 
menor ou horas (8 horas) rotina 
igual a 2 (8 horas) 
horas 

Mobilidade Incapaz de Incapacidade Incapacidade ou Limitação de Movimenta 
movimentar ou dificuldade dificuldade para movimentos todos os 
qualquer para movi- movimentar segmentos 
segmento mentar seg- segmentos cor- corporais 
corporal mentos cor- porais 

porais 

Deambu- Restrito ao Restrito ao leito Restrito ao leito ou Necessidade Ambulante 
lação leito ou locomoção locomoção através de auxílio 

através de de cadeira de para de-
cadeira de rodas, com auxílio. ambulação 
rodas, com 
auxílio. 

Alimentação Através de Por boca com Por boca com Por boca, Autosufici-
sonda ou auxílio ou auxílio ou através com auxílio. ente 
catéter através de de sonda 

sonda naso- nasogástrica 
gástrica 

Cuidado Banho no Banho no leito Banho no leito ou Auxílio no Autosufici-
Corporal leito. Higiene ou de chuveiro de chuveiro em banho de ente 

oral realizada em cadeira de cadeira de rodas chuveiro e/ou 
pela enfer- rodas com com auxílio. Higiene na realização 
magem auxílio. Higiene oral realizada pela de higiene 

oral realizada enfermagem oral. 
pela enfer-
magem. 
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Eliminação Evacuação Evacuação no Uso de comadre ou Uso de vaso Autosufici-
no leito e uso leito e uso de eliminações no sanitário com ente 
de sonda sonda vesical leito. auxilio. 
vesical para para controle 
controle de de diurese. Ou 
diurese. comadre com 

controle de 
diurese. 

Terapêutica Uso de dro- EV contínua EV. contínua ou EV continuai EV Inter-
gas vasoati- ou através de através de sonda EV mitente, 
vas para sonda naso- nasogástrica Intermitente. I.M. ou 
manutenção gástrica. V.O. 
dePA 
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ANEXO 2 CADEM- apl icação do i nstrumento 

Paciente: 1 P Idade: 86 anos Enfermeiro: 1 A  
Diagnóstico : Pós-convulsivo, sequelas AVC, D M ,  mal de Parkinson 
Data: 1 0/07/95 

PONTOS COMENTARIOS 
C (comun icação) 04 sedado 
A (ativills d iárias) 05 
O (deambulação) 05 
E (el iminação) 03 SVD + evacuação no leito 
M (mobil idade) 05 
Total Pontos 22 N=4 Totalmente dependente de aj uda 

Paciente:  1 P Idade: 86 anos Enfermeiro:  2A 
Diagnóstico: o mesmo 
Data : 1 0/07/95 

PONTOS COMENTÁ RIOS 
C (comun icação) 05 
A (ativills d iárias) 05 
O (deambulação) 05 
E (el iminação) 04 SVD + fezes diarréicas no leito 
M (mobil idade) 05 escara 
Total Pontos 25 N=4 Totalmente dependente de ajuda 

Paciente: 1 P Idade: 86 anos Enfermeiro: 3A 
Diagnóstico : o mesmo 
Data: 1 0/07/95 

C (comun icação) 
A (ativills diárias) 
O (deambulação) 
E (el iminação) 
M (mobi l idade) 
Total Pontos 

326 

PONTOS COMENTARIOS 
05 sob efeito de sedação 
05 
05 
05 usa SVD 
05 
25 N=4 Totalmente dependente de ajuda 
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Paciente: 2P Idade: ? Enfermeiro :  1 A  
Diagnóstico: insuficiência respirató ria 
Data : 1 0/07/95 

C (comun icação) 
A (ativills diárias) 
D (deambu lação) 
E (el iminação) 
M (mobi l idade) 
Total Pontos 

Paciente: 2P Idade: ? 
Diagnóstico: o mesmo 
Data: 1 0/07/95 

C (comun icação) 
A (ativills diárias) 
D (deambu lação) 
E (el iminação) 
M (mobil idade) 
Total Pontos 

Paciente: 2P Idade: ? 
Diagnóstico: o mesmo 
Data: 1 0/07/95 

C (comu nicação) 
A (ativills d iárias) 
D (deambulação) 
E (el iminação) 
M ( mobi l idade) 
Total Pontos 

PONTOS COMENTARIOS 
05 comatoso 
05 
05 
05 SVD + evacua no leito 
05 

25 N=4 Totalmente dependente de ajuda 

Enfermeiro: 2A 

PONTOS COMENTARIOS 
05 coma 
05 
05 
04 SVD + fezes no leito (média 4) 
05 '.é> 

24 N=4 Totalmente dependente 

Enfermeiro: 3A 

PONTOS COMENTARIOS 
05 EOT/ comatoso 
05 
05 
05 usa SVD 
05 
25 N=4 Totalmente dependente 
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Paciente: 3P Idade: 89 anos Enfermeiro: 1A 
Diagnóstico: DM descomp., HAS, encefalopatia hepática 
Data: 10/07/95 

PONTOS COMENTARIOS 
C (comunicação) 02 afasia 
A (ativills diárias) 04 
O (deambulação) 05 
E (eliminação) 03 
M (nlobilidade) 05 inicia estimulação 
Total Pontos 19 N=4 Totalmente dependente de ajuda 

Paciente: 3P Idade: 89 anos Enfermeiro: 2A 
Diagnóstico: o mesmo 
Data: 10/07/95 

PONTOS COMENTARIOS 
C (comunicação) 02 atende a ordens simples(aperto 

mão e gestos com a cabeça) 
A (ativills diárias) 05 
O (deambulação) 05 

de 

E (eliminação) 04 uripen(3)+diarréia no leito (5), média 4 
M (mobilidade) 04 
Total Pontos 20 N=4 Totalmente dependente de ajuda 

Paciente: 3P Idade: 89 anos Enfermeiro: 3A 
Diagnóstico: o mesmo 
Data: 10/07/95 

PONTOS COMENTARIOS 
C (comunicação) 02 dirige olhar às solicitações verbais 
A (ativil/s diáriasl 04 
O (deambulação) 05 
E (eliminação) 03 
M(mobilidade) 05 porém fica sentado sozinho 
Total Pontos 19 N=4 Totalmente dependente de ajuda 
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Paciente: 4P (AC) Idade: 54 anos Enfermeiro :  2A 
Diagnóstico: Ú lcera Bu lbar 
Data: 1 0/07/95 

PONTOS COMENTARIOS 
C (comunicação) 01 embora com d isartria 
A (ativills d iárias) 0 1  embora com escalpe heparin izado 
O (deambulação) 01 
E (el iminação) 0 1  
M (mobil idade) 0 1  
Total Pontos 05 N=1 I ndependente para o AC 

Paciente: 5P (AC) Idade: 3 1  anos Enfermeiro :  2A 
Diagnóstico: Empiema, anemia 
Data: 1 0/07/95 

PONTOS COMENTÁRIOS 
C (comun icação) 0 1  
A (ativills diárias) 03 dreno de tórax, 02 
O (deambulação) 02 dreno de tórax 
E (el iminação) 0 1  
M (mobi l idade) 02 d ificu ldade devido ao dreno 
Total Pontos 09 N=2 Hábi l  para o AC, porém necessita de 

apoio e peq uena ajuda. 

Paciente: 6P (AC) I dade: 1 6  anos Enfermeiro :  2A 
Diagnóstico : Artrite febril 
Data: 1 0/07/95 

PONTOS COMENTÁRIOS 
C (comun icação) 0 1  
A (ativills d iárias) 0 1  

". 

O (deambulação) 0 1  
E (el iminação) 0 1  
M (mobil idade) 0 1  
Total Pontos 05 N=1 I ndependente para o AC 
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Paciente: 7P  ( I )  Idade: 55 anos Enfermeiro: 2A 
Diagnóstico: ICO, DM,  HAS 
Data: 1 1 /07/95 

PONTOS COMENTARiaS 
c (comunicação) 0 1  
A (ativills diárias) 03 recebendo medicação EV por B . I . ,  02 
O (deambula�ão) 02 
E (el iminação) 0 1  
M (mobil idade) 0 1  
Total Pontos 08 N=2 Hábil para o AC, porém necessita de 

apoio e pequena ajuda 

Paciente: 8P ( I )  Idade: 58 anos Enfermeiro: 2A 
Diagnóstico: DM,  HAS , ICC g rau IV + drenagem de abcesso perianal 
Data : 1 1 /07/95 

PONTOS COMENTARIOS 
C (comun icação) 0 1  
A (ativills d iárias) 02 
O (deambulação) 03 
E (el iminação) 0 1  
M (mobil idade) 0 1  
Total Pontos 08 N=2 Hábil para o AC, porém 

apoio e pequena ajuda. 

Paciente: 9P (I) Idade: 46 anos Enfermeiro: 2A 
Diagnóstico : IAM (80 PIM)  
Data : 1 1 /07/95 

PONTOS COMENTARIOS 
C (comunicação) 0 1  
A (ativills d iárias) 0 1  
O (deambulação) 0 1  
E (el iminação) 01  
M (mobil idade) 0 1  
Total Pontos 05 N=1 I ndependente para o AC 

necessita 
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Paciente:  1 0P (AO) Idade: 69 anos Enfermeiro :  2A 
Diagnóstico : Anemia, H DB?, fraqueza general izada 
Data : 1 0/07/95 

PONTOS COMENTARIOS 
C (comun icação) 01  
A (ativills diárias) 04 
O (deambu lação) 05 
E (el iminação) 05 
M (mobil idade) 04 
Total Pontos 1 9  N=4 Totalmente dependente de ajuda 

Paciente: 1 1  P (AO) Idade: 29 anos Enfermeiro:  2A 
Diagnóstico : DM I descompensada + convulsões 
Data : 1 0/07/95 

PONTOS COMENTARiaS 
c (comun icação) 01  
A (ativills diárias) 02 devido à convu lsões 
O (deambulação) 0 1  
E (el iminação) 0 1  
M (mobil idade) 0 1  
Total Pontos 06 N=2 Hábi l  para o AC , porém necessita de 

apoio e pequena ajuda. 

Paciente :  1 2P (AO) Idade: 76 anos Enfermeiro :  2A 
Diagnóstico : ICC ,  BCP, DPOC, I nsuficiência respiratória . 
Data : 1 0/07/95 

PONTOS COMENTARIOS 
C (comunicação) 02 com traqueostomia 
A (ativills d iárias) 05 
O (deambulação) 05 
E (el iminação) 05 
M (mobi l idade) 04 
Total Pontos 21 N=4 Totalmente dependente de ajuda 
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ABSTRACT: This study develops a tool to facilitate the determination of adult 

patients selfcare abil ity aiming at promoting clear and objective 

communication .  The tool developed, cal led CADEM, establishes leveis to 

determine patient ' s  categorization according to their need of nursing care.  

I t  has  been considered that  CADEM is a valid tool and can help in  planning 

nursing care,  and also to register the patients ' evolution through its 

continued and systematic use, therefore helping to justify necessary 

changes in Nursing care planning . 

KEYWORDS: Selfcare - Registration tool - Documentatio n .  
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