
GRUPO III 
ESCALA DE AVALIAÇÃO DE ACTIVIDADES DA VIDA DIÁRIA 

(ÍNDICE DE KATZ – FORMA ACTUAL) 
 
 
1. Banho (com esponja em duche ou banheira): 

• Independente: necessita de ajuda para lavar-se em uma só parte do corpo 
(como as costas ou uma extremidade incapacitada) ou toma banho 
completamente sem ajuda …...…….…………………………..................... 

 
 

� (1) 
• Dependente: necessita de ajuda para lavar-se em mais de uma parte do 

corpo; necessita de ajuda para sair ou entrar na banheira ou não se lava 
sozinho ………………………………………………………………….. 

 
 

� (0) 
 
2. Vestir-se: 

• Independente: vai buscar a roupa de armários e gavetas, veste a roupa, coloca 
adornos e abrigos; utiliza auxiliares mecânicos; exclui-se o apertar dos 
sapatos ………………….…...…….…………………………..................... 

 
 

� (1) 
• Dependente: não se veste só ou veste-se parcialmente .…………………….. � (0) 

 
3. Utilização do W.C.: 

• Independente: vai ao W.C., entrando e saindo sozinho do mesmo; limpa os 
órgãos excretores (pode usar ou não suportes mecânicos); compõe a sua 
roupa …………………...…...…….…………………………..................... 

 
 

� (1) 
• Dependente: usa bacio ou urinolou precisa de ajuda para utilizar o W.C. …... � (0) 

 
4. Mobilidade: 

• Independente: entra e sai da cama, senta-se ou levanta-se da cadeira, de 
forma independente (pode usar ou não suportes mecânicos) …................... 

 

� (1) 
• Dependente: precisa de ajuda para utilizar a cama e/ou cadeira; não utiliza 

uma ou mais destas deslocações …………………...…………………….. 

 

� (0) 
 
5. Continência: 

• Independente: controle completo da micção e da defecção …..…..................... � (1) 
• Dependente: incontinência urinária ou fecal, parcial ou total; controle total 

ou parcial mediante enemas, sondas ou o uso regular de bacios ou urinóis. 

 

� (0) 
 
6. Alimentação 

• Independente: leva a comida do prato ou equivalente até à boca (exclui-se da 
avaliação o cortar da carne e a preparação dos alimentos, como barrar 
com manteiga um pão) ……...…….…………………………..................... 

 
 

� (1) 
• Dependente: necessita de ajuda para o acto de se alimentar, tendo em conta 

o anteriormente referido; não come em absoluto ou recebe alimentação 
parenteral ….…………………………………………………………….. 

 
 

� (0) 
 


