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APENDICE 1: Critérios de Pontuação por ordem de relevância. 

 Ausente (0) Raro (1) Leve (2) Moderado (3) Moderadamente grave (4) Grave (5) Extremo (6) 
(I) Frequência Nunca Menos que uma 

vez por semana 
Uma vez por semana Muitas vezes por 

semana 
Diariamente, períodos 
longos de melhora 
possíveis (um a muitos 
dias) 

Diariamente, curtos 
períodos de melhora 
possíveis (até 24 
horas) 

Diária e persistentemente 

(II) Frequência Nunca Menos que uma 
vez ao mês 

Curtos períodos de 
cerca de uma vez ao 
mês 

Varias vezes em 
um mês ou 
semana 

Varias vezes em uma 
semana 

Diariamente, 
períodos de melhora 
possíveis 

Diariamente, mas não 
necessariamente continuo 

Considerar o seguinte somente quando em dúvida quanto à frequência 
(III) Gravidade  Muito baixa Baixa, levemente 

irritante 
Moderada, irritante Moderadamente grave, 

irritante 
Grave, muito irritante Extrema, teste de 

realidade quase 
impossível 

(IV) Sobrecarga subjetiva  Nenhuma Mínima Quase alguma Baixa Moderada Alta  
(V) enfrentamento com 
esforço crescente 

 Não demanda 
enfrentamento 

Fácil e sempre 
possível 

Sempre possível Quase sempre possível Raramente possível Impossível 

(VI) Efeito no 
comportamento, 
desempenho, nível de 
funcionamento ou ambiente 

 Nenhum Nenhum Quase nenhum 
efeito 

Discreta esquiva das 
respectivas situações, 
limitação de atividades, 
nenhuma ou leve redução 
de desempenho 

Esquiva das 
respectivas 
situações, óbvia 
redução do 
desempenho, 
dificuldades sociais 

Esquiva, redução 
significativa no 
funcionamento e/ou 
conflito com o ambiente 

(VII) Consulta a medico 
devido ao problema 

 Não considerou Considerou Considerou 
seriamente 

Contato único Um ou mais 
consultas com o 
mesmo médico 

Consultou vários médicos 

(VIII) áreas da vida  Setor bem 
definido dentro 
de uma área da 
vida 

Uma Poucas e bem 
definidas 

Poucas Muitas  Todas 
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Distúrbios Dinâmico-Afetivos (A, ADYN) 
A1 Tolerância prejudicada a determinados 
estressores (A.8./B.1.) 
Todas as pontuações de acordo com I (frequência) VI 
(efeitos na desempenho, comportamento) 

  

A1.1  Tolerância prejudicada a demandas 
incomuns, inesperadas ou especificamente 
novas.(A.8.1./B.1.2.) 

          

A1.2  Tolerância prejudicada em determinadas 
situações sociais do cotidiano (A.8.3./B.1.3.) 

          

A1.3  Tolerância prejudicada em trabalhar sob 
pressão de tempo ou mudança rápida de diferentes 
demandas (A.8.3./B.1.4) 

          

A2  Mudança no humor e na resposta emocional 
(A.6.1) 
Pontuações de acordo com I (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva), VI (efeitos na qualidade de 
vida), VIII (áreas da vida) 

 

A2.1  Mudança no humor            
A2.2  Mudança na resposta emocional           

A3  Diminuição da resposta emocional positiva 
em relação aos outros (A.6.3.) 
Classificação de acordo com I (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva), VI (efeitos no 
comportamento). 

          

Soma da pontuação (apenas os itens pontuados de “0” até “6”):  
 

0 = ausente;   (I,II) nunca presente 
1 = raro;    (I) menos de uma vez por semana (II) menos de uma vez por mês 
2 = leve;    (I) uma vez na semana (II) curtos períodos, cerca de uma vez em um mês   
3 = moderado;   (I) várias vezes por semana (II) várias vezes em um mês ou semana 
4 = moderadamente grave; (I) diariamente, longos períodos de possíveis melhorias (≥1 dia) / (II) várias vezes 
por semana 
5 = grave   (I) diariamente, pequenos períodos de melhoria possível (≤24 horas) / (II) 
diariamente, períodos de possíveis melhorias 
6 = extremo;   (I) diariamente e persistente (II) diariamente, mas não necessariamente contínua 
7 = sempre estiveram presentes com a mesma gravidade (traço) 
8 = definitivamente presente, mas com gravidade desconhecida 
9 = preenchem de modo questionável a definição do sintoma 
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Distúrbios Cognitivo‐Atencionais (ATTENT, B) 

B1  Inabilidade de dividir a atenção (A.8.4) 
Pontuação de acordo com II (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva) VI (efeitos no 
desempenho, comportamento). 

          

B2  Sentir-se excessivamente distraído por 
estímulos (C.2.8.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva) VI (efeitos no 
desempenho, comportamento). 

          

B3  Dificuldade de concentração (C.1.5.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva), V (enfrentamento), VI 
(efeitos no desempenho, comportamento). 

          

B4 Dificuldades em manter idéias na mente 
por menos de uma hora (C.1.9.)  
Pontuação de acordo com II (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva), V (enfrentamento), VI 
(efeitos no desempenho, comportamento) 

          

B5 Pensamento lentificado (C.1. 12.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva), V (enfrentamento), VI 
(efeitos no desempenho). 

          

B6  Falta de “energia de pensamento” ou de 
pensamentos dirigidos a objetivos (C.1. 13.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva), V (enfrentamento), VI 
(efeitos no desempenho). 

          

Soma da pontuação (apenas os itens pontuados de “0” até “6”):  
 

0 = ausente;   (I,II) nunca presente 
1 = raro;    (I) menos de uma vez por semana (II) menos de uma vez por mês 
2 = leve;    (I) uma vez na semana / (II) curtos períodos, cerca de uma vez em um mês   
3 = moderado;   (I) várias vezes por semana / (II) várias vezes em um mês ou semana 
4 = moderadamente grave; (I) diariamente, longos períodos de possíveis melhorias (≥1 dia) / (II) várias vezes 
por semana  
5 = grave   (I) diariamente, pequenos períodos de melhoria possível (≤24 horas) / (II) 
diariamente, períodos de possíveis melhorias 
6 = extremo;   (I) diariamente e persistente / (II) diariamente, mas não necessariamente contínua 
7 = sempre estiveram presentes com a mesma gravidade (traço) 
8 = definitivamente presente, mas com gravidade desconhecida 
9 = preenchem de modo questionável a definição do sintoma 
 
   



Instrumento de Propensão à Esquizofrenia Versão Adulto (SPI-A)  4 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Distúrbios Cognitivos (COGNIT, C) 
C1  Aumento da indecisão em relação a 
escolhas insignificantes entre alternativas iguais 
(A.5.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva) VI (efeitos no desempenho, 
comportamento) VIII (áreas da vida) 

          

C2 Interferência de pensamentos (C.1.1.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva), V (enfrentamento), VI (efeitos 
no desempenho, comportamento). 

          

C3 Bloqueios de pensamentos (C. 1. 4.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva), V (enfrentamento através 
esforço crescente), VI (efeitos no desempenho). 

          

C4 Distúrbios do discurso receptivo (C. 1. 6.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva), VI (efeitos no desempenho, 
esquiva).  

          

C5 Distúrbios do discurso expressivo (C. 1. 7.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva), VI (efeitos no desempenho, 
discurso). 
 

          

C6 Distúrbios de evocação imediata (C. 1.8.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva), V (enfrentamento), VI (efeitos 
no desempenho). 

          

Soma da pontuação (apenas os itens pontuados de “0” até “6”):  

 
0 = ausente;   (I,II) nunca presente 
1 = raro;    (I) menos de uma vez por semana (II) menos de uma vez por mês 
2 = leve;    (I) uma vez na semana / (II) curtos períodos, cerca de uma vez em um mês   
3 = moderado;   (I) várias vezes por semana / (II) várias vezes em um mês ou semana 
4 = moderadamente grave; (I) diariamente, longos períodos de possíveis melhorias (≥1 dia) / (II) várias vezes 
por semana  
5 = grave;   (I) diariamente, pequenos períodos de melhoria possível (≤24 horas) / (II) 
diariamente, períodos de possíveis melhorias 
6 = extremo;   (I) diariamente e persistente / (II) diariamente, mas não necessariamente contínua 
7 = sempre estiveram presentes com a mesma gravidade (traço) 
8 = definitivamente presente, mas com gravidade desconhecida 
9 = preenchem de modo questionável a definição do sintoma  
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Distúrbios na Experiência do EU e do ambiente (D, SELF)  
D1 Redução da capacidade de discriminar 
diferentes tipos de emoções (6.2.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva). 

          

D2  Aumento da reatividade emocional em 
resposta a interações sociais rotineiras (B.2.2.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva), V (enfrentamento através de 
esforço crescente), VI (efeitos no desempenho). 

          

D3 Pressão de pensamento (C. 1. 3.)  
Pontuação de acordo com II (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva), V (enfrentamento através 
esforço crescente), VI (efeitos no desempenho). 

          

D4 Idéias de referência instáveis, “sujeito-centrismo” 
(C. 1. 17.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), III 
(gravidade) IV (sobrecarga subjetiva), VI (efeitos no 
desempenho, esquiva) VIII (áreas da vida).  

          

D5 Percepção alterada do rosto ou do corpo dos 
outros (C.2.3.5.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva), VI (efeitos no desempenho, 
discurso). 

          

Soma da pontuação (apenas os itens pontuados de “0” até “6”):  

 

0 = ausente;   (I,II) nunca presente 
1 = raro;    (I) menos de uma vez por semana (II) menos de uma vez por mês 
2 = leve; (I) uma vez na semana (II) curtos períodos, cerca de uma vez em um mês   
3 = moderado;   (I) várias vezes por semana (II) várias vezes em um mês ou semana 
4 = moderadamente grave; (I) diariamente, longos períodos de possíveis melhorias (≥1 dia) / (II) várias vezes 
por semana  
5 = grave; (I) diariamente, pequenos períodos de melhoria possível (≤24 horas) / (II) diariamente, períodos de 
possíveis melhorias 
6 = extremo; (I) diariamente e persistente (II) diariamente, mas não necessariamente contínua 
7 = sempre estiveram presentes com a mesma gravidade (traço) 
8 = definitivamente presente, mas com gravidade desconhecida 
9 = preenchem de modo questionável a definição do sintoma 
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Distúrbios da Percepção Corporal (E, BODY) 

E1 Sensações corporais incomuns de dormência 
e rigidez. (D.1) 

           

E2 Sensações corporais incomuns de dores em 
áreas distintas (D.3) 

           

E3 Sensações corporais migratórias que 
vagueiam pelo corpo (D.4.) 

           

E4 Sensações corporais de eletricidade, sensação 
de estar eletrificado (D.5.) 

           

E5 Sensações corporais de movimento, tração ou 
pressão no interior do corpo ou em sua superfície (D.7.) 

           

E6 Sensações de que o corpo ou partes dele esta 
aumentando, diminuindo, encolhendo, alargando, 
expandindo ou contraindo (D. 9.) 

           

Soma da pontuação (apenas os itens pontuados de “0” até “6”):  

 

0 = ausente;   (I,II) nunca presente 
1 = raro;    (I) menos de uma vez por semana / (II) menos de uma vez por mês 
2 = leve;    (I) uma vez na semana / (II) curtos períodos, cerca de uma vez em um mês   
3 = moderado;   (I) várias vezes por semana / (II) várias vezes em um mês ou semana 
4 = moderadamente grave; (I) diariamente, longos períodos de possíveis melhorias (≥1 dia) / (II) várias vezes 
por semana  
5 = grave;   (I) diariamente, pequenos períodos de melhoria possível (≤24 horas) / (II) 
diariamente, períodos de possíveis melhorias 
6 = extremo;   (I) diariamente e persistente / (II) diariamente, mas não necessariamente contínuo 
7 = sempre estiveram presentes com a mesma gravidade (traço) 
8 = definitivamente presente, mas com gravidade desconhecida 
9 = preenchem de modo questionável a definição do sintoma  
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Distúrbios da Percepção (PERCEPT, F) 

F1 Hipersensibilidade à luz ou determinados estímulos 
ópticos (C.2.2.1.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), IV (sobrecarga 
subjetiva), V (enfretamento), VI (efeitos no comportamento, 
desempenho). 

          

F2 Fotopsia (C.2.2.2.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), IV (sobrecarga 
subjetiva), VI (efeitos no desempenho). 

          

F3 Micropsia, macropsia (C.2.3.2.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), III (gravidade), IV 
(sobrecarga subjetiva), VI (efeitos no desempenho, 
comportamento). 

          

F4 Hipersensibilidade a sons ou ruídos (C.2.4.1.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), IV (sobrecarga 
subjetiva), VI (efeitos no comportamento, desempenho). 

          

F5 Mudanças na percepção da intensidade ou qualidade 
percebida dos estímulos acústicos 
Pontuação de acordo com II (frequência), III (gravidade), IV 
(sobrecarga subjetiva), VI (efeitos no comportamento, 
desempenho) 

          

F6 Despersonalização corporal somatopsíquica (D.1.1.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), III (gravidade), IV 
(sobrecarga subjetiva), VI (efeitos no comportamento, 
desempenho), VII (consulta a um médico). 

          

Soma da pontuação (apenas os itens pontuados de “0” até “6”):  

 
0 = ausente;   (I,II) nunca presente 
1 = raro;    (I) menos de uma vez por semana (II) menos de uma vez por mês 
2 = leve;    (I) uma vez na semana / (II) curtos períodos, cerca de uma vez em um mês   
3 = moderado;   (I) várias vezes por semana / (II) várias vezes em um mês ou semana 
4 = moderadamente grave; (I) diariamente, longos períodos de possíveis melhorias (≥1 dia) / (II) várias vezes 
por semana  
5 = grave;   (I) diariamente, pequenos períodos de melhoria possível (≤24 horas) / (II) 
diariamente, períodos de possíveis melhorias 
6 = extremo;   (I) diariamente e persistente (II) diariamente, mas não necessariamente contínua 
7 = sempre estiveram presentes com a mesma gravidade (traço) 
8 = definitivamente presente, mas com gravidade desconhecida 
9 = preenchem de modo questionável a definição do sintoma 
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Opcional  (O):  Itens Adicionais  com  valor  preditivo  positivo  igual  ou maior  que  0,70  de  acordo  com  a 
prospecção do Estudo CER (Klosterkötter et al. 2001) 

O1  Perseveração de pensamento (C.1.2.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), IV (sobrecarga 
subjetiva), V (enfretamento), VI (efeitos no 
comportamento, desempenho, esquiva). 

          

O2  Redução da habilidade de discriminação entre 
idéias e percepção, fantasia e memórias verdadeiras 
(C.1.15.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), III (gravidade), 
IV (sobrecarga subjetiva), V (enfretamento). 

          

O3 Distúrbios do pensamento abstrato (C.1.16.) 
Pontuação de acordo com II (frequência), IV (sobrecarga 
subjetiva), VI (efeitos no desempenho, ambiente) 

          

O4 Outros distúrbios de percepção visual  
Todas as classificações de acordo com II (frequência), III 
(gravidade), IV (sobrecarga subjetiva), VI (efeitos no 
comportamento, desempenho) 

          

O4.1 Visão próxima e distante (C.2.3.1.)           
O4.2 Metamorfopsia (C.2.3.3.)           
O4.3 Mudanças na visão das cores (C.2.3.4.)           
O4.4 Alteração na percepção do próprio rosto 
(C.2.3.6.) 

          

O4.5 Psedo-movimentos de estímulos ópticos 
(C.2.3.7.) 

          

O4.6 Diplopsia, visão obliqua (C.2.3.8.)           
O4.7 Distúrbios de estimativa de distâncias ou 
tamanhos (C.2.3.9.) 

          

O4.8 Distúrbios de percepção de linhas retas ou 
contornos (C.2.3.10.) 

          

O4.9 Manutenção de estímulos visuais, “ecos visuais” 
(C.2.3.12.) 

          

O4.10 Visão parcial incluindo visão tubular (C.2.1.3.)           
O5 Outros distúrbios da percepção auditiva  
Todas as classificações de acordo com II (frequência), III 
(gravidade), IV (sobrecarga subjetiva), VI (efeitos no 
comportamento, desempenho) 
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O5.1 Acoasma (C.2.4.2.)                    

O5.2 Manutenção de estímulos auditivos, “ecos 
acústicos” (C.2.5.2.) 

                   

O6 Distúrbios da percepção olfativa, gustativa e tátil 
(C.2.6.) 
Todas as classificações de acordo com II (frequência), III 
(gravidade), IV (sobrecarga subjetiva), VI (efeitos no 
comportamento, desempenho) 

                   

O7. Fascinação da atenção por detalhes do campo 
visual (C.2.9.) 
Todas as classificações de acordo com II (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva), VI (efeitos no comportamento, 
desempenho) 

                   

O8.  Desrealização (C.2.11.) 
Todas as classificações de acordo com II (frequência), III 
(gravidade), VI (efeitos no comportamento, desempenho) 

                   

O9.  Interferência motora além da simples falta de 
coordenação (C.3.1.) 
Todas as classificações de acordo com II (frequência), III 
(gravidade), VI (efeitos no comportamento, desempenho) 

                   

O10.  Bloqueios motores (C.3.2.) 
Todas as classificações de acordo com II (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva), V (enfrentamento), VI (efeitos no 
comportamento, desempenho) 

                   

O11. Perda de habilidades automáticas (C.3.3.) 
Todas as classificações de acordo com II (frequência), IV 
(sobrecarga subjetiva), V (enfrentamento), VI (efeitos no 
comportamento, desempenho), VIII (áreas da vida). 

                   

 

Nota: 

Os números entre parênteses referem‐se ao item correspondente números da Escala de Bonn para a avaliação de sintomas básicos 
(Bonn Scale for the Assessment of Basic Symptoms – BSABS; Gross et al. 1987). 

 

As folhas de pontuação podem ser baixadas gratuitamente, em arquivo PDF no formato A4 em: 

www.clinicalneuropsychiatry.org e www.fioriti.it 

 


