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Escala de classificação da demência frontotemporal  
(Frontotemporal Dementia Rating Scale – FRS) 

 
 

 

 
 

 
 

Em cada frase, assinale com um círculo a frequência do problema no lado 

direito. Se a questão não se aplicar ao(à) doente, por exemplo, se não 

cozinhava antes, assinale N/A. Consulte os guias de pontuação e de 
entrevista antes de aplicar a escala. 

 
 

 

Comportamento 
 

Frequência 
1. Não tem interesse em fazer as coisas - os seus próprios 

interesses/atividades de lazer/coisas novas 

Sempre Às vezes Nunca 

2. Não sente o afeto normal, não tem interesse pelas preocupações dos 

familiares 

Sempre Às vezes Nunca 

3. Não colabora quando lhe é pedido que faça algo; recusa ajuda Sempre Às vezes Nunca 

4. Fica confuso(a) ou desorientado(a) em ambientes não habituais Sempre Às vezes Nunca 

5. Está inquieto(a) Sempre Às vezes Nunca 

6. Age impulsivamente sem pensar, falta-lhe senso comum Sempre Às vezes Nunca 

7. Esquece-se de que dia é Sempre Às vezes Nunca 

 

Saídas e compras 
   

8. Tem problemas em utilizar o seu meio de transporte habitual em 
segurança (automóvel se tiver carta de condução, bicicleta ou transportes públicos se 

não tiver) 

Sempre Às vezes Nunca 

9. Tem dificuldades em fazer compras sozinho(a) (p. ex., ir às lojas locais 

comprar pão e leite se não estava habituado(a) a fazer as compras principais) 

Sempre 
 

N/A 

Às vezes Nunca 

 

Tarefas domésticas e telefone 
   

10. Não tem interesse nem motivação para realizar as tarefas 

domésticas que costumava realizar no passado 

Sempre 
 

N/A 

Às vezes Nunca 

11. Tem dificuldades em realizar adequadamente as tarefas domésticas 

que costumava realizar no passado (ao mesmo nível) 

Sempre 
 

N/A 

Às vezes Nunca 

12. Tem dificuldades em encontrar e marcar corretamente um número 

de telefone 

Sempre Às vezes Nunca 

 

Finanças 
   

13. Não tem interesse pelos seus assuntos pessoais, como as suas 

finanças 

Sempre 
 

N/A 

Às vezes Nunca 

14. Tem problemas para organizar as suas finanças e pagar contas 
(cheques, extratos bancários, contas) 

Sempre 
 

N/A 

Às vezes Nunca 

15. Tem dificuldades em organizar a sua correspondência sem ajuda 
(capacidades de escrita) 

Sempre 
 

N/A 

Às vezes Nunca 

16. Tem problemas para lidar adequadamente com o dinheiro em lojas, 

postos de combustível, etc. (pagar e verificar o troco) 

Sempre Às vezes Nunca 
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Medicação 
 

17. Tem problemas para tomar os seus medicamentos na hora certa 
(esquece-se ou recusa-se a tomá-los) 

Sempre 
 
N/A 

Às vezes Nunca 

18. Tem dificuldades em tomar a sua medicação conforme receitado (na 

dose correta) 

Sempre 
 
N/A 

Às vezes Nunca 

 

Preparação de refeições e alimentação 
   

19. Não tem o interesse ou a motivação que tinha antes para preparar 
uma refeição (ou o pequeno-almoço, uma sanduíche) para si próprio(a) 
(classificação com base no funcionamento pré-mórbido; classificar a mesma tarefa para as perguntas 19, 

20 e 21) 

Sempre 
 

N/A 

Às vezes Nunca 

20. Tem dificuldades em organizar a preparação de refeições (ou um 

lanche se não era o cozinheiro habitual) (escolha de ingredientes; utensílios de 

cozinha; sequência de etapas) 

Sempre 
 

N/A 

Às vezes Nunca 

21. Tem problemas para preparar ou cozinhar uma refeição (ou lanche, 

se aplicável) sozinho(a) (precisa de supervisão/ajuda na cozinha) 

Sempre 
 

N/A 

Às vezes Nunca 

22. Não tem iniciativa para comer (se não lhe for oferecida comida, pode passar o 

dia sem comer) 

Sempre Às vezes Nunca 

23. Tem dificuldades em escolher os utensílios e temperos adequados 

quando come 

Sempre Às vezes Nunca 

24. Tem problemas para comer a refeição a um ritmo normal e com 

maneiras 

Sempre Às vezes Nunca 

25. Quer comer a mesma comida repetidamente Sempre Às vezes Nunca 

26. Tem uma maior preferência por doces do que antes Sempre Às vezes Nunca 

 

Autocuidado e mobilidade 
   

27. Tem problemas para escolher roupas apropriadas (relativamente à 

ocasião, ao estado do tempo ou à combinação de cores) 

Sempre Às vezes Nunca 

28. É incontinente Sempre Às vezes Nunca 

29. Não pode ficar sozinho(a) em casa durante um dia inteiro (por 

motivos de segurança) 

Sempre Às vezes Nunca 

30. Está acamado(a) Sempre Às vezes Nunca 
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