
Buscando o PAUI ( Perfil Assistencial da Unidade de 

Internação) através da comparação do   NÍVEL DE 

COMPLEXIDADE com o GRAU DE DEPENDÊNCIA  

INSTRUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES PELO NÍVEL DE COMPLEXIDADE              
(Matriz Complexa) 

Nome/ Paciente: 
Enfermaria:                      Leito:                            Data:                    Rubrica: 

Barema para Classificação 
dos Pacientes: 

CMn CInter 
 

CSI CInts  

= até 17 =18 a 28 = 29 a 39 = 40 a 50  

     NHS                                         PONTUAÇÃO Opção 

1 2 3 4 5 
MOTILIDADE Movimenta os 

segmentos 
corporais (MS e 
MI) sem ajuda. É 
auto-suficiente 

Precisa de 
estímulo, 
encorajamento ou 
supervisão para 
movimentar os 
segmentos 
corporais 

Precisa de 
ajuda para 
movimentar 
os segmentos 
corporais 

Necessita de 
movimentação 
passiva e 
programada para 
evitar 
complicações ( a 
cada 4 a 6 horas) 

Necessita de 
Mudanças de 
posição no leito 
de forma passiva 
e programada ( a 
cada 2 a 3 horas) 

 

ALIMENTAÇÃO É auto-suficiente. 
Alimenta-se sem 
ajuda. 

Precisa de 
estímulo, 
encorajamento e 
supervisão para 
ingerir líquidos ou 
alimentos sólidos 

Precisa de 
ajuda  para 
ingerir líquidos 
ou alimentos 
sólidos 

Necessita de 
ajuda para  a 
Alimentação 
através de SNG 
ou SNE  

Alimentação  
controlada 
realizada por 
meio de estomas, 
SNG e SNE 

 

ESTADO MENTAL LOTE – Lúcido, 
Orientado no 
Tempo e no 
Espaço 

OTE, mas 
apresenta 
dificuldades de 
seguir instruções 

Apresenta 
períodos de 
Desorientação 
no Tempo e 
no Estado. 

Desorientado no 
Tempo e no 
Espaço 

Inconsciente, 
sem resposta 
verbal 

 

ELIMINAÇÂO É auto-suficiente , 
não necessita de 
ajuda para 
realizar as 
eliminações 

É auto-suficiente. 
Entretanto, 
necessita de 
controle das 
eliminações 

Necessita de 
ajuda e 
supervisão 
para ir ao 
banheiro. 

Necessita de 
ajuda para as 
eliminações. Uso 
de patinho/ SV  e 
Comadre 

Necessita de 
controle 
contínuo, 
incontinência. 
Uso de fraldas e 
ou SV 

 

TERAPÊUTICA Uso de medicação 
por VO 

Em uso de 
medicação por VO, 
IM, SC e ID 
intermitente 

Uso de 
medicação por 
SNG e ou EV 
continua 
(soro) 

EV contínua, mais 
sangue e ou 
derivados, NPT  
ou citostáticos 

Em uso contínuo 
de drogas  vaso-
ativas para manu 
tençãp da PA 

 

INTEGRIDADE 
CUTÂNEO-
MUCOSA 

Sem lesões  
teciduais 
importantes  

Presença de uma a 
duas lesões  com 
pequenos 
curativos simples 
(troca 1X/dia) 

Uma ou mais 
lesões  com 
curativos 
grandes ( troca 
1X/dia) 

Duas ou mais 
lesões (escaras, 
estomas) com 
curativos grandes 
(troca 2x/dia) 

Duas ou mais 
lesões infectadas 
com grandes 
curativos (troca 
2X ou mais/dia) 

 

OXIGENAÇÃO Não depende de 
Oxigenenioterapia 

Faz uso de O2 
intermitente por 
cateter nasal ou 
máscara  

Uso de O2 
intermitente 
por cateter ou 
máscara  e 
outros 
cuidados 
simples 

Com 
traqueostomia ou 
TOT  com 
cuidados 
respiratórios de 
aspiração de 
secreções 

Com ventilação 
mecânica 
contínua ou 
intermitente ( 
vigilância e 
cuidados 
respiratórios 
constantes) 

 

HIGIENE / 
CUIDADO 
CORPORAL 

É auto-suficiente. 
Cuida-se sozinho 

Precisa de 
estimulo, 
encorajamento  
para tomar banho 
de chuveiro e para 
realizar higiene 

Precisa de 
ajuda para 
realizar o 
banho de 
chuveiro e 
para higiene 

Necessita de 
cadeira de rodas 
para banho de 
chuveiro e 
higiene oral e 
lavagem externa. 

Banho  e higienes 
oral e externa 
realizados no 
leito 

 



oral oral 

DEAMBULAÇÃO É auto-suficiente. 
Deambula sem 
ajuda 

Precisa  de 
estímulo e 
encorajamento e 
supervisão para 
deambular,  e ou 
uso de bengala 

Faz uso de 
cadeira de 
rodas , de 
andador e{ou 
muletas com 
orientação e 
supervisão 

Só faz uso de 
cadeira de rodas, 
muletas e outros 
artefatos  com 
ajuda e 
supervisão 
efetivas 

Ausência de 
movimentos  
corporais, 
apresenta total 
dependência 
para ser 
removido do leito 

 

SINAIS VITAIS Não há 
necessidade de 
controle 
sistemático de SV 
e ou 1 a 2X/dia 

Vigilância 
preventiva , 
Controle de SV de 
6 em 6horas  

Necessita de 
Vigilância de 
SV, controle 
de 4 em 4 
horas  

Vigilância efetiva 
devido a possível 
instabilidade de  
SV. Controle de 2 
em 2 horas 

Instabilidade dos 
SV controle 
rigoroso de 1 em 
1 hora, com 
instalação de 
PVC, PAM etc. 

 

 
  CLASSIFICAÇÃO   

  
                   SOMA 

 
 
 

                                                                           Fugulin,F. modificado  MAE2 + TIO + HDS 

Nome: 
Enfermaria:                    Leito:                     Data:                            Rubrica: 

INSTRUMENTO PARA CLASSIFIFICAÇÃO DE PACIENTES PELO GRAU DE 
DEPENDÊNCIA 

   BAREMA de SCP             (Em teste comparativo com Matriz Complexa)        Mneumônio 

CMn Até 17        GRAU DE DEPENDÊNCIA // GRAVIDADE        MAE2 
+ 

TIO 
+ 

HDS 

CInt 18 a 28 

CSI 29 a 39 Independente Dependente Parcial Dependente Total 

CIts 40 a 50 (-)Causa e Gravidade(+) (-)Causa e Gravidade(+) 

Necessidades 
Humanas Básicas 

Acompanhante Acompanhante 

Sim Não Sim Não 

    NHB  \\  Pontos 1 2 3 4 5    Pontos 

M MOTILIDADE  
 

     

A ALIMENTAÇÃO  
 

     

E ELIMINAÇÕES  
 

     

E ESTADO 
MENTAL 

 
 

     

T TERAPÊUTICA  
 

     

I INTEGRIDADE 
CUTÂNEO 
MUCOSA 

 
 

     

O OXIGÊNIO  
 

     

H HIGIENE / 
Cuidado 
Corporal 

 
 

     

D DEAMBULAÇÃO  
 

     

S SINAIS VITAIS  
 

     

 


