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Medida de Transições do Cuidado 

Nome do paciente:___________________________________ Data: _______________  

Quem participou da entrevista? (   ) Paciente (   ) Cuidador 

 

As primeiras afirmações são sobre o período que você estava no hospital... 

1. Antes de sair do hospital, eu e a equipe de saúde concordamos sobre objetivos para 

minha saúde e como eles seriam alcançados. 

 Discordo 

Muito 

Discordo Concordo Concordo 

Muito 

Não sei/não me 

lembro/não se 

aplica 

2. A equipe do hospital considerou as minhas preferências e as da minha família ou 

cuidador para decidir quais seriam as minhas necessidades de saúde para depois 

que eu saísse do hospital. 

 Discordo 

Muito 

Discordo Concordo Concordo 

Muito 

Não sei/não me 

lembro/não se 

aplica 

3. A equipe do hospital considerou as minhas preferências e as da minha família ou 

cuidador para decidir onde as minhas necessidades de saúde seriam atendidas 

depois que eu saísse do hospital. 

 

 Discordo 

Muito 

Discordo Concordo Concordo 

Muito 

Não sei/não me 

lembro/não se 

aplica 

 

As próximas afirmações são sobre quando você estava se preparando para sair do 

hospital... 

4. Quando eu saí do hospital, eu tive todas as informações que precisava para que eu 

pudesse cuidar de mim mesmo. 

 Discordo 

Muito 

Discordo Concordo Concordo 

Muito 

Não sei/não me 

lembro/não se 

aplica 

5. Quando eu saí do hospital, eu entendi claramente como cuidar da minha saúde. 

 Discordo 

Muito 

Discordo Concordo Concordo 

Muito 

Não sei/não me 

lembro/não se 

aplica 
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6. Quando eu saí do hospital, eu entendi claramente os sinais de alerta e os sintomas 

que eu deveria observar para monitorar a minha condição de saúde. 

 Discordo 

Muito 

Discordo Concordo Concordo 

Muito 

Não sei/não me 

lembro/não se 

aplica 

7. Quando eu saí do hospital, eu recebi um plano escrito, legível e de fácil 

compreensão, que descrevia como todas as minhas necessidades de saúde seriam 

atendidas. 

 Discordo 

Muito 

Discordo Concordo Concordo 

Muito 

Não sei/não me 

lembro/não se 

aplica 

8. Quando eu saí do hospital, eu compreendi bem minha condição de saúde e o que 

poderia melhorá-la ou piorá-la. 

 Discordo 

Muito 

Discordo Concordo Concordo 

Muito 

Não sei/não me 

lembro/não se 

aplica 

9. Quando eu saí do hospital, eu compreendi bem o que era de minha responsabilidade 

para cuidar da minha saúde. 

 Discordo 

Muito 

Discordo Concordo Concordo 

Muito 

Não sei/não me 

lembro/não se 

aplica 

10. Quando eu saí do hospital, eu me senti seguro de que eu sabia o que fazer para 

cuidar da minha saúde. 

 Discordo 

Muito 

Discordo Concordo Concordo 

Muito 

Não sei/não me 

lembro/não se 

aplica 

11. Quando eu saí do hospital, eu me senti seguro de que conseguiria fazer as coisas 

necessárias para cuidar da minha saúde. 

 Discordo 

Muito 

Discordo Concordo Concordo 

Muito 

Não sei/não me 

lembro/não se 

aplica 

 

A próxima afirmação é sobre suas consultas de acompanhamento médico... 

12. Quando eu saí do hospital, eu recebi uma lista por escrito, legível e de fácil 

compreensão, das consultas ou exames que eu precisava realizar dentro das 

próximas semanas. 

 Discordo 

Muito 

Discordo Concordo Concordo 

Muito 

Não sei/não me 

lembro/não se 

aplica 
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As próximas afirmações são sobre seus medicamentos... 

13. Quando eu saí do hospital, eu entendi claramente o motivo de tomar cada um dos 

meus medicamentos. 

 Discordo 

Muito 

Discordo Concordo Concordo 

Muito 

Não sei/não me 

lembro/não se 

aplica 

14. Quando eu saí do hospital, eu entendi claramente como tomar cada um dos meus 

medicamentos, inclusive a quantidade e os horários. 

 Discordo 

Muito 

Discordo Concordo Concordo 

Muito 

Não sei/não me 

lembro/não se 

aplica 

15. Quando saí do hospital, eu entendi claramente os possíveis efeitos colaterais de 

cada um dos meus medicamentos. 

 Discordo 

Muito 

Discordo Concordo Concordo 

Muito 

Não sei/não me 

lembro/não se 

aplica 

 


