IQCODE (Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly)
Nós queremos que você se lembre como o seu familiar estava há 10 anos atrás, e compare com o
estado em que ele(a) está agora. As questões abaixo são situações nas quais esta pessoa usa sua
memória, ou inteligência e nós queremos que você indique se estas situações melhoraram, pioraram
ou se permaneceram do mesmo jeito, nos últimos dez anos. Por exemplo, se há 10 anos atrás esta
pessoa sempre se esquecia onde guardava suas coisas, e ainda se esquece, isto seria considerado
como “não muito alterado”.
Marque com um “x” na resposta apropriada. Se a pessoa nunca fez determinada função ou tarefa,
marque “não se aplica”. Se o familiar não tem certeza ou desconhece alguma informação, marque “não
sabe”.
Comparada há 10 anos
Muito
Melhor
Não
Pior
Muito
Não se
atrás, como essa pessoa
melhor
muito
pior
aplica
está em:
alterado
1. Reconhecer familiares e amigos
2. Lembrar-se do nome dos familiares
amigos
3. Lembrar-se de coisas sobre os
familiares
4. Lembrar-se de coisas que
aconteceram há pouco tempo
5. Lembrar-se de conversas dos
últimos dias
6. Esquecer o que ele(a) queria dizer
no meio da conversa
7. Lembrar-se do seu endereço e
telefone
8. Lembrar-se em que dia e mês
estamos
9. Lembrar onde as coisas são
guardadas usualmente (ex. roupa,
talheres, etc)
10.Lembrar onde achar coisas que
foram guardadas em lugar diferente
do de que de costume (ex. óculos,
dinheiro, chaves)
11.Adaptar-se a mudanças em sua
rotina diária
12.Saber usar aparelhos domésticos
que já conhece
13. Aprender a usar um aparelho
doméstico novo
14. Aprender novas coisas em geral
15. Lembrar-se de coisas que
aconteceram quando ele (a) era
jovem

Não
sabe

16. Lembrar-se de coisas que ele(a)
aprendeu quando era jovem
17. Entender o significado de palavras
pouco comuns
18. Entender artigos de revista e de
jornal
19. Acompanhar uma história em um
livro ou na televisão (ex. novelas,
seriados, filmes)
20.Escrever uma carta para amigos ou
para negócios
21.Conhecer fatos históricos
importantes do passado
22.Tomar decisões em questões do
dia-a-dia
23. Lidar com dinheiro para fazer
compras
24. Lidar com suas finanças, por
exemplo, pensão, coisas de banco
25. Lidar com outros problemas
concretos do dia-a-dia, como por
exemplo, saber quanta comida
comprar, quanto tempo transcorreu
entre as visitas de familiares ou
amigos
26. Compreender o que se passa a sua
volta.
Sub-Total
(soma dos itens assinalados nas
colunas)
X 1=
Total
(multiplicar o sub-total de cada coluna
pelo número indicado)
Total geral (soma dos resultados das 5
colunas)

X 2=

X 3=

X 4=

X 5=

OBS: Nas colunas Não se aplica ou Não sabe, o sub-total não deve ser multiplicado por nenhum valor e,
portanto, é igual ao total. Faça os cálculos com calma, depois de ter terminado a entrevista.
O cálculo do Escore final do IQCODE deve ser feito dividindo o total geral pelo número de perguntas
respondidas (excluindo-se as questões assinaladas como Não se aplica ou Não sabe):

Escore IQCODE =

Total geral
Número de itens respondidos

ESCORE FINAL IQCODE

