
 
 

DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL - UFPR 
DISCIPLINA DE TERAPIA OCUPACIONAL APLICADA Á NEUROLOGIA 
CLÍNICA-ESCOLA DE TERAPIA OCUPACIONAL - UFPR 
ESCALA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

NOME: IDADE: SEXO 

DIAGNÓSTICO: 

SEQUELAS: 
 

ESCALA DE LAWTON E BRODY 

 
 Esta entrevista tem como propósito identificar o nível de condição funcional da Sr./Sra., por intermédio 

das possíveis dificuldades do seu dia-a-dia 

 Procure recordar em cada atividade a ser questionada, se a Sr./Sra. faz sem ajuda, com algum auxílio ou 
não realiza de forma alguma. 

 
a) Em relação ao Telefone: 

(   )³ Recebe e faz ligações sem assistência 

(   )² Necessita de assistência para realizar 

ligações telefônicas 

(   )¹ Não tem hábito ou é incapaz de usar telefone 

 

b) Em relação as viagens: 

(   )³ Realiza viagens sozinha 

(   )² Somente viaja quando tem companhia 

(   )¹ Não tem o hábito ou é incapaz de viajar 

 

c) Em relação a realização de compras: 

(   )³ Realiza compras, quando é fornecido o 

transporte 

(   )² Somente faz compras quando tem companhia 

(   )¹ Não tem o hábito ou é incapaz de realizar 

compras 

 

d) Em relação ao preparo de refeições: 

(   )³ Planeja e cozinha as refeições completas 

(   )² Prepara somente refeições pequenas ou 

quando recebe ajuda 

(   )¹ Não tem o hábito ou é incapaz de preparar 

refeições 

 

e) Em relação ao trabalho doméstico: 

(   )³ Realiza tarefas pesadas 

(   )² Realiza tarefa leves, necessitando de ajuda 

nas pesadas 

(   )¹ Não tem o hábito ou é incapaz de realizar 

trabalhos domésticos 

 

f) Em relação ao uso de medicamentos: 

(   )³ Faz uso de medicamentos sem assistência 

(   )² Necessita de lembretes ou assistência 

(   )¹ É incapaz de controlar sozinho o uso de 

medicamentos 

 

g) Em relação ao manuseio do dinheiro: 

(   )³ Preenche cheque e paga contas sem auxílio 

(   )² Necessita de assistência para o uso de 

cheques e contas 

(   )¹ Não tem o hábito de lidar com o dinheiro ou é 

incapaz de manusear dinheiro, contas... 

 

 

 

 

 

 

Classificação: 

(   ) Dependência total = < 5 (P25) 

(   ) Dependência parcial = > 5 < 21 (>P25 <P100) 

(   ) Independência = 21 (P100) 

 

Ass. Terapeuta Ocupacional:___________________________________ Data:___/___/___ 


