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PROPÓSITO

O CFQ é um escala destinada à avaliação das falhas cognitivas - pequenos erros de memória, atenção,
linguagem, motricidade ou impulsividade que cometemos no dia a dia. Seu propósito é documentar
como o paciente percebe tais dificuldades, considerando a frequência com que ocorrem.

APRESENTAÇÃO

A CFQ é uma escala de autopreenchimento onde o paciente ou voluntário responde se nos últimos
seis meses mês com que frequência apresentou algumas falhas cognitivas, tais como perder
compromissos, ter dificuldade em se lembrar do que acabou de ler, derrubar objetos, dentre outros.

APLICAÇÃO

A CFQ é um instrumento de autorrelato. Peça ao paciente ou voluntário que responda às perguntas
da escala, preferencialmente de forma ágil, sem gastar muito tempo em nenhum item específico. Caso
queria coletar os dados a partir de um informante próximo ao paciente, peça ao mesmo que responda
as perguntas pensando em como o paciente se comporta no dia a dia. O cabeçalho da escala contém
as seguintes instruções:

As perguntas abaixo retratam pequenos erros que todos cometemos de tempos em tempos, mas que acontecem mais
frequentemente com algumas pessoas. Gostaríamos de saber com qual frequência esses erros lhe aconteceram nos
últimos 6 meses. Por favor, circule o número apropriado.
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CORREÇÃO

Cada item do CFQ é pontuado em uma escala de 0 (nunca) a 4 (quase sempre). Nessa escala não
existem itens codificados de forma inversa. A soma de todos os itens é um indicativo da frequência
de falhas cognitivas no dia a dia do paciente. Os resultados variam de 0 a 100, sendo resultados mais
elevados indicativos de maiores queixas cognitivas no dia a dia.

NORMAS E INTERPRETAÇÃO

A interpretação do CFQ é feita com base na frequência de falhas esperadas para adultos hígidos,
sem transtornos mentais ou doenças neurológicas. As normas preliminares foram realizadas com
base no relato de 225 adultos sem histórico de transtornos mentais ou pontuações sugestivas de
sintomas externalizantes ou internalizantes em escalas de rastreio.
Desempenho de adultos hígidos no CFQ (de Paula et al., 2018)
QFC
Média

35,58

Desvio-Padrão

12,14

Mínimo

10

Máximo

74

Percentil 5

14

Percentil 25

27

Percentil 50

35

Percentil 75

43

Percentil 95

57

Ferreira, Oliveira e de Paula (em preparo) reportam ainda pontuações esperadas para pacientes com
transtornos internalizantes, externalizantes e um grupo misto, com ambos os sintomas.
Grupo

Média

Desvio-Padrão

Internalizante

45.92

11.35

Externalizante

48.54

13.45

Misto

64.04

15.79

Esse material foi desenvolvido pelo Labep_neuro para uso interno, uso na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e no
Laboratório de Neurociência e Medicina Molecular da UFMG. Caso queira utilizar as informações em outros contextos, por favor
entre em contato com o autor em jonasjardim@gmail.com.

REFERÊNCIAS ESTUDOS PSICOMÉTRICOS E CLÍNICOS REALIZADOS NO BRASIL

Síntese dos estudos psicométricos¹
Adaptação
Confiabilidade
Validade

Normas

Tradução
Adaptação transcultural
Consistência Interna
Teste-Reteste
Mudança Clínica Confiável
Análise fatorial exploratória
Análise fatorial confirmatória
Correlações com outras escalas
Comparações clínicas
Adultos brasileiros

V
V
V
V
V
V
V
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