
Qual o seu desempenho com ?

NOME: 

NOME DO PROF. SAÚDE:

Este modelo foi desenvolvido pelo conselho diretivo do CF CARE, como parte do programa CF CARE.
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Mantenha este formulário no processo clínico do doente e informe o(a) seu(sua) doente para contactar um membro da sua equipa de cuidados de saúde CF, relativamente a quaisquer questões que possa ter em resultado deste exercício 
www.cfcare.net.

VASANA 
Visual Analogue Scale for Adherence and Non-Adherence

Este documento é utilizado para o(a) apoiar nas conversas com o(a) 
seu(sua) doente. Escolha um tópico e solicite ao(à) doente para marcar 
na escala o seu desempenho. Mantenha este formulário e avalie 
novamente na próxima consulta para acompanhar o progresso.
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(Recursos de Adesão, Colaboração e Educação sobre a Fibrose Quística)

(Escala Visual Analógica sobre Adesão e Não Adesão)


