Questionário sobre o declínio cognitivo do idoso
(IQCODE- Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly) com 16 itens (Jorm, 1994)
Agora nós queremos que você se lembre como o seu amigo ou familiar estava há 10 anos atrás e compare
com o estado em que ele está agora. 10 anos eram 19.... Abaixo são situações em que esta pessoa usa sua
memória ou inteligência e nós queremos que você indique se estas situações melhoraram, permaneceram do
mesmo jeito ou se pioraram nos últimos 10 anos. Observe a importância de comparar a sua performance
presente com a de 10 anos atrás. Então, se há 10 anos atrás esta pessoa sempre se esquecia onde ela guardava
as coisas, e ela ainda se esquece, então isto seria considerado “não muito alterado”. Por favor, indique as
alterações que você observou, marcando com um “X”na resposta apropriada.
Comparada há 10 anos atrás, como está a pessoa nas situações:

1. Lembrar-se de coisas sobre a família e amigos, p. ex.
ocupações, aniversários, endereços
2. Lembrar-se de coisas que aconteceram recentemente
3. Lembrar-se do que conversou nos últimos dias
4. Lembrar-se de seu endereço e telefone
5. Lembrar-se do dia e mês correntes
6. Lembrar-se onde as coisas são guardadas usualmente
7. Lembrar-se onde foram guardadas coisas que foram
colocadas em locais diferentes do usual
8. Saber como os aparelhos da casa funcionam
9. Aprender como usar novos aparelhos da casa
10. Aprender coisas novas em geral
11. Acompanhar uma história em um livro ou na televisão
12. Tomar decisões em problemas do dia-a-dia
13. Manusear dinheiro para as compras
14. Lidar com problemas financeiros, como por exemplo,
pensão, coisas de banco
15. Lidar com outros problemas matemáticos do dia-a-dia, com
opor exemplo, saber quanta comida comprar, saber quanto
tempo transcorreu entre as visitas de familiares e amigos
16.Usar sua inteligência para entender qual o sentido das coisas
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