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INDICE DE KATZ – De Independência nas Atividades de Vida Diária  

Tentar obter essas informações com o paciente caso seja possível. 
 
1. Tomar banho (esponja, chuveiro ou banheira): 
    (I) Não precisa de ajuda; 
    (A) Precisa de ajuda apenas para lavar uma parte do corpo; 
    (D) Precisa de ajuda para higiene completa (ou não toma banho). 
 
2. Vestir-se: 
    (I) Pega as roupas e veste-se sem nenhuma ajuda; 
    (A) Pega as roupas e veste-se sem ajuda, com exceção de amarrar os sapatos; 
    (D) Precisa de ajuda para pegar as roupas ou para se vestir, ou fica parcial ou completamente não 
vestido. 
 
3. Ir ao banheiro: 
    (I) Vai ao banheiro, faz a higiene, e se veste sem ajuda (mesmo usando um objeto para suporte como 
bengala, cadeira de rodas, e pode usar urinol à noite, esvaziando este de manhã); 
    (A) Recebe ajuda para ir ao banheiro, ou para fazer higiene, ou para se vestir depois de usar o banheiro, 
ou para o uso do urinol à noite; 
    (D) Não vai ao banheiro fazer suas necessidades. 
 
4. Locomoção: 
    (I) Entra e sai da cama, assim como da cadeira, sem ajuda (pode estar usando objeto para suporte, como 
bengala ou andador); 
    (A) Entra e sai da cama ou da cadeira com ajuda; 
    (D) Não sai da cama. 
 
5. Continência: 
    (I) Controla a urina e movimentos do intestino completamente, por si próprio; 
    (A) Tem acidentes ocasionais; 
    (D) Supervisão ajuda a manter o controle da urina e do intestino, cateter é usado ou é incontinente. 
 
6. Alimentação: 
    (I) Alimenta-se sem ajuda; 
    (A) Alimenta-se com exceção no caso de cortar carne ou passar manteiga no pão; 
    (D) Recebe ajuda para se alimentar ou é alimentado parcial ou completamente por meio de tubos ou 
fluído intravenosos. 
 
Quando o paciente não souber informar, favor anotar que a informação não foi dada por ele. 
 
Resultados: 

A. Independente em tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, locomoção, continência e alimentação; 
B. Independente para todas as funções anteriores, exceto uma; 
C. Independente para todas exceto tomar banho e outra função adicional; 
D. Independente para todas as funções exceto tomar banho, vestir-se e outra função adicional; 
E. Independente para todas as funções exceto tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro e outra função 

adicional; 
F. Independente para todas as funções exceto tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, alimentação e 

outra função adicional; 
G. Dependente em todas as seis funções; 
H. Dependente em ao menos duas funções, mas não pode ser classificado como C, D, E e F. 
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