
ANEXO I – Formulário para Inclusão e Acompanhamento dos Pacientes com DPOC, Estadios III
ou IV.

● Identificação do paciente:

Nome do paciente:

● Tabagista:

(     ) Atual.       (     ) Pregresso.       (     ) Outro fator de risco: __________________________________ .

● Evolução:

Possui exacerbações infecciosas frequentes? Sim (    ).    Não (    ). 

Se sim, quantos episódios nos últimos 12 meses? _____________.

● Cor pulmonale: 

(     ) Sim.            (     ) Não. 

● Classificação: 

(     ) Estadio III (DPOC grave).

(     ) Estadio IV (DPOC muito grave).

 Escore (Sintomas) Teste de Avaliação da DPOC(CAT):___________________

Teste de Avaliação da DPOC (COPD Assessment Test – CAT ®) 

Para cada um dos itens a seguir, assinale com um (X) o quadrado que melhor o descrever atualmente. 
Certifique-se de selecionar apenas uma resposta para cada pergunta.

Por exemplo:
Estou muito feliz   (0) – (1) – (2) – (3) – (4) – (5)   Estou muito triste

                                                                                                                                                          Pontuação

Nunca tenho tosse                   (0) – (1) – (2) – (3) – (4) – (5)  Tenho tosse todo o tempo

Não  tenho  nenhum  catarro
(secreção) no peito

(0) – (1) – (2) – (3) – (4) – (5) O meu peito está cheio de 
catarro (secreção)

Não sinto nenhuma pressão no
peito

(0) – (1) – (2) – (3) – (4) – (5) Sinto uma grande pressão 
no peito

Não sinto falta de ar quando 
subo uma ladeira ou um andar
de escada

(0) – (1) – (2) – (3) – (4) – (5) Sinto bastante falta de ar 
quando subo uma ladeira 
ou um andar de escada
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Não sinto nenhuma limitação 
das minhas atividades em casa

(0) – (1) – (2) – (3) – (4) – (5) Sinto-me muito limitado 
nas minhas atividades em 
casa

Sinto-me confiante para sair 
de casa, apesar da minha 
doença pulmonar.

(0) – (1) – (2) – (3) – (4) – (5) Não me sinto nada 
confiante para sair de casa, 
por causa da minha doença 
pulmonar.

Durmo profundamente (0) – (1) – (2) – (3) – (4) – (5) Não durmo profundamente 
devido à minha doença 
pulmonar

Tenho muita energia 
(disposição)

(0) – (1) – (2) – (3) – (4) – (5) Não tenho nenhuma 
energia (disposição)

 Escore  da mMRC (escala de dispneia do Medical Research Council modificada) _______________

Escala de dispneia do Medical Research Council (mMRC) modificada

Certifique-se de selecionar apenas a alternativa que melhor representa o estado atual

(      ) Tenho falta de ar ao realizar exercício intenso (0)

(      ) Tenho falta de ar quando apresso o meu passo, ou subo escadas ou ladeira.(1)

(      ) Preciso parar algumas vezes quando ando no meu passo, ou ando mais devagar que outras 
pessoas de minha idade.(2)

(      ) Preciso parar muitas vezes devido à falta de ar quando ando perto de 100 metros, ou poucos 
minutos de caminhada no terreno plano.(3)

(      ) Sinto tanta falta de ar que não saio de casa, ou preciso de ajuda para me vestir ou tomar banho 
sozinho.(4)

 Outras informações pertinentes em relação à evolução da doença (exacerbações/ataques de pulmão,
hospitalizações, dentre outros) e uso do(s) medicamento(s) (efeitos colaterais, adesão, uso do dispositivo,
dentre outros):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Observação:  Ao assinar este formulário assumo que todas as informações prestadas refletem a situação atual do
paciente. 

Data: _______/________/_________

___________________________________________________________
Assinatura e carimbo do médico especialista em Pneumologia
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