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Pontuação dos Domínios 

 

 

Itens da escala Cada item é graduado em uma escala numérica de 0 a 10 

Ponderação/ coeficiente 

dos itens 
Não 

Faixa de pontuação 

- A pontuação para o domínio da função varia de 0 a 90 

- A pontuação para a gama do domínio impacto global varia 

de 0 a 20 

- A pontuação para a faixa do domínio sintomas varia de 0 a 

100 e 

- O alcance total FIQR de 0 a 100 

Pontuação dos domínios 

O FIQR é pontuado em três etapas: 

- Para cada item, a escala numérica é pontuada entre 0 e 10 

- A pontuação para cada um dos três domínios é obtido 

somando-se a pontuação de cada item neste domínio 

- Um fator de normalização é aplicado a cada uma das três 

pontuações dos domínios: a pontuação do domínio função 

deve ser dividida por 3, o conjunto de pontuação do domínio 

impacto global é dividido por 1 (ou seja, ele é deixado 

inalterado), e o escore do domínio sintoma é dividido por 2 

- O FIQR pontuação total é a soma das três pontuações dos 

domínios normalizados 

Interpretação e análise de 

questões não respondidas 

No caso do paciente deixar de responder alguma questão, o 

seguinte sistema de ponderação precisa ser utilizado para 

minimizar esse problema: se apenas X questões do primeiro 

domínio (função) forem respondidas o escore final das X 

questões deve ser multiplicado por 9/x (uma vez que existem 

9 itens para o domínio função). De modo semelhante deve ser 

realizado para o segundo domínio (Impacto Global) que 

contém apenas 2 itens. Assim, o escore final deve ser 

multiplicado por 2/x e o terceiro domínio (Sintomas) com 10 

itens deve ter uma ponderação de 10/x. O questionário deve 
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ser considerado inválido se três ou mais questões individuais 

não forem respondidas. 

Interpretação de múltiplas 

respostas para um item 

 
Se o sujeito faz várias respostas para um item, o item não 

pode ser pontuado. O questionário deve ser considerado 

inválido se o sujeito faz várias respostas para três ou mais  

itens individuais 

Interpretação e análise das 

respostas de itens não 

representativos 

No caso de alguns itens do primeiro domínio (ou seja, o 

domínio função) não puderem ser respondidos, porque não 

realizou essa atividade nos últimos 7 dias ou é fisicamente 

incapaz de realizar essa atividade, a seguinte alteração deve 

ser usada para a questão sentinela deste domínio 

"Marque o quadrado que melhor indica o quanto a fibromialgia 

dificultou na realização de cada um dos 9 itens e atividades 

durante os últimos 7 dias. Se você não executou uma 

atividade particular nos últimos 7 dias, marque a taxa de 

dificuldade para a última vez que realizou esta atividade. Se 

você não pode realizar essa atividade, marque a última caixa 

de opções"  

O domínio pode ser marcado como descrito no procedimento 

de pontuação 
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