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Alimentação  

Independente (o paciente pode alimentar-se sozinho quando alguém coloca a comida a seu alcance. Ele precisa 
conseguir colocar dispositivos de assistência, caso sejam necessários e cortar a comida sozinho. Ele precisa fazer 
isto em tempo razoável). 

10 

Alguma ajuda é necessária (por ex. cortar alimentos) 5 

Dependente 0 

Mover-se da 
cadeira de rodas 
para a cama e 
retornar 

Independente em todas as fases dessa atividade. O paciente pode abordar seguramente a cama e sua cadeira de 
rodas, travar os breques, levantar os apoios dos pés, mover-se com segurança para a cama, deitar, colocar-se na 
posição sentada sobre a cama se necessário, para transferir-se para trás com segurança e retornar para a cadeira 
de rodas.  

15 

Ou é necessário alguma ajuda em algum passo dessa atividade ou o paciente precisa ser lembrado ou 
supervisionado para fazer com segurança uma ou mais partes dessa atividade. 

10 

O paciente pode colocar-se na posição sentada sem ajuda de uma pessoa, mas precisa ser levantado da cama, ou 
quando ele transfere-se requer bastante ajuda. 

5 

Dependente 0 

Higiene pessoal 

O paciente pode lavar as mãos e a face, pentear o cabelo, escovar os dentes e barbear-se. Ele pode usar qualquer 
tipo de barbeador, mas precisa ser capaz de colocar a lamina ou o plug sem ajuda, assim como retira-lo da gaveta 
ou do gabinete. Pacientes do sexo feminino precisam ser capazes de fazer a maquilagem. 

5 

Dependente 0 

Entrar e sair do 
banheiro  

O paciente é capaz de entrar e sair do banheiro, soltar e abotoar as roupas, impedir que as roupas se sujem e usar 
papel higiênico sem ajuda. Se for necessário uma “comadre” em vez de banheiro, ele precisa ser capaz de colocá-la 
sobre uma cadeira, esvaziá-la e lavá-la.   

10 

O paciente precisa de ajuda devido ao desequilíbrio ou para lidar com as roupas ou usar o papel higiênico. 5 

Dependente 0 

Banhar-se 

O paciente usa uma banheira, chuveiro ou toma banho completo de esponja. Ele precisa ser capaz de fazer todos 
os passos envolvidos, seja qual for o método empregado, sem que outra pessoa esteja presente. 

5 

Dependente 0 

Andar sobre 
superfícies 
niveladas  

O paciente pode andar pelo menos 50 metros sem ajuda ou supervisão. Ele pode usar aparelhos ou próteses e usar 
muletas, bengalas ou andador, mas não andador com rodas. Ele precisa ser capaz de travar e destravar os 
aparelhos, se usados, assumir a posição de pé e sentar, deixando os auxílios mecânicos necessários para uso e 
dispondo-os quando senta. (a colocação e retirada dos aparelhos está pontuada em “vestir-se”). 

15 

O paciente precisa de ajuda ou supervisão em qualquer item acima, mas pode andar pelo menos 50 metros com 
ajuda. 

10 

Propulsão da 
cadeira de rodas 

Quando o paciente não pode deambular, mas pode fazer propulsão da cadeira de rodas independentemente. Ele 
precisa ser capaz de contornar cantos, fazer voltas, manobrar a cadeira para mesa, cama, banheiro, etc. Ele precisa 
ser capaz de empurrar a cadeira por pelo menos 50 metros. Não assinale esse item se o paciente obteve pontos em 
andar. 

5 

Dependente 0 

Subir e descer 
escadas  

O paciente é capaz de subir e descer um lance de escada com segurança, sem ajuda ou supervisão. Ele pode e 
deve usar corrimões, bengalas ou muletas quando necessário. Ele deve ser capaz de usar bengalas e muletas à 
medida que sobe e desce escadas. 

10 

O paciente precisa de ajuda ou supervisão em um dos itens acima. 5 

Dependente 0 

Vestir-se e despir-
se 

O paciente é capaz de colocar e remover e desabotoar todas as roupas, assim como amarrar cadarços do sapato (a 
menos que seja necessário utilizar adaptações para isso). A atividade inclui colocar, remover e desabotoar coletes e 
aparelhos quando estes estão prescritos. 

10 

O paciente precisa de ajuda para colocar e remover ou desabotoar alguma roupa. Ele precisa fazer pelo menos a 
metade deste trabalho sozinho. Ele precisa fazer isto em tempo razoável. Mulheres não precisam ser pontuadas no 
uso de sutiãs ou cintos, a menos que sejam utensílios prescritos. 

5 

Dependente 0 

Continência 
intestinal 

O paciente é capaz de controlar seu intestino e não tem acidentes. Ele pode usar um supositório ou enema quando 
necessário. 

10 

O paciente precisa de ajuda para usar um supositório ou enema e tem acidentes ocasionais 5 

Dependente 0 

Controle da bexiga  

O paciente é capaz de controlar sua bexiga dia e noite. Pacientes que usam um dispositivo externo e bolsa presa a 
perna precisam coloca-los independentemente, lavar e esvaziar a bolsa e permanecer seco dia e noite. 

10 

O paciente tem acidentes ocasionais e não pode esperar pela “comadre” ou para chegar ao banheiro a tempo, ou 
precisa de ajuda com um dispositivo externo. 

5 

Dependente 0 

PONTUAÇÃO TOTAL  
Interpretação do Índice de Barthel: um paciente com qualificação 100 é capaz de cuidar-se de si mesmo, mas não significa que é capaz de viver só. Qualificação acima de 60 é capaz de viver independente, abaixo 

requerem ajuda. Se a capacidade do paciente for inferior a descrita, considera-se o escore 0. Não utilizar o maior escore se necessitar de ajuda, ainda que mínima. MAHONEY, F.I.; & BARTHEL, D.W. (1965) Functional 

evaluation: the Barthel Index. Maryland State Medical Journal, 14, 61-65. 
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