
I. ESCALA DE DISPNEIA MODIFICADA – MEDICAL RESEARCH COUNCIL 

 

Classificação Características 

Grau I Falta de ar surge quando realiza atividade física intensa (correr, nadar, praticar esporte). 

Grau II Falta de ar surge quando caminha de maneira apressada no plano ou quando caminha em 

subidas. 

Grau III Anda mais devagar do que pessoas da mesma idade devido à falta de ar; ou quando 

caminha no plano, no próprio passo, para respirar. 

Grau IV Após andar menos de 100 metros ou alguns minutos no plano, para respirar. 

Grau V Falta de ar impede que saia de sua casa. 

 

II. TESTE DE FAGERSTRÖM 

 

1. Quanto tempo após acordar você fuma seu primeiro cigarro? 

Dentro de 5 minutos (3) 

Entre 6 e 30 minutos (2) 

Entre 31 e 60 minutos (1) 

Após 60 minutos (0) 

 

2. Você acha difícil não fumar em lugares proibidos, como igrejas, bibliotecas, etc.? 

Sim (1) 

Não (0) 

 

3. Que cigarro do dia traz mais satisfação? 

O primeiro da manhã (1) 

Outros (0) 

 

4. Quantos cigarros você fuma por dia? 

Menos de 10 (0) 

de 11 a 20 (1) 

de 21 a 30 (2) 

Mais de 31 (3) 

 

5. Você fuma mais frequentemente pela manhã? 

Sim (1) 

Não (0) 

 

6. Você fuma, mesmo doente, quando precisa ficar de cama a maior parte do tempo? 

Sim (1) 

Não (0) 

 

Grau de Dependência: 

0 - 2 pontos = muito baixo 

3 - 4 pontos = baixo 

5 pontos = médio 

6 - 7 pontos = elevado 

8 - 10 pontos = muito elevado 



 

III. ESTÁGIOS DE MOTIVAÇÃO PARA A CESSAÇÃO DO TABAGISMO (PROCHASKA E DI CLEMENTE) 

 

Pré-contemplação: estágio em que não há intenção de mudança nem mesmo uma crítica a respeito do 

conflito envolvendo o comportamento-problema. 

Contemplação: estágio que se caracteriza pela conscientização de que existe um problema, no entanto há 

uma ambivalência quanto à perspectiva de mudança. 

Ação: estágio em que o paciente escolhe uma estratégia para a realização desta mudança e toma uma 

atitude neste sentido. 

Manutenção: estágio em que se trabalham a prevenção à recaída e a consolidação dos ganhos obtidos 

durante o estágio Ação. 

 

IV. CRITÉRIOS PARA HOSPITALIZAÇÃO POR EXACERBAÇÕES AGUDAS 

 

- Resposta insatisfatória ao tratamento ambulatorial 

- Piora significativa da dispneia 

- Prejuízo no sono ou na alimentação devido aos sintomas 

- Agravamento de hipoxemia 

- Agravamento da hipercapnia/acidose respiratória aguda 

- Alteração no estado mental 

- Incapacidade para o autocuidado ou falta de condições no domicílio 

- Incerteza diagnóstica 

- Comorbidades clinicamente significativas, como pneumonia, cardiopatia, diabetes mellitus ou 

insuficiência renal. 

 

V. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA DPOC – GOLD 2011 

 

Grupo A- Grupo de baixo risco, poucos sintomas com menos de uma exacerbação ao ano: Espirometria com 

classificação leve ou moderada (VEF1 pós-BD acima de 50% do previsto), menos de uma exacerbação ao 

ano e índice m MRC abaixo de 2 , ou CAT* abaixo de 10. 

 

Grupo B- Grupo de baixo risco, sintomas mais presentes e menos de uma exacerbação ao ano: Espirometria 

com classificação leve ou moderada, menos de uma exacerbação ao ano e índice m MRC abaixo de 2 ou 

CAT acima de 10. 

 

Grupo C-Grupo de alto risco devido à presença de baixo VEF1 e mais de uma exacerbação ao ano, apesar de 

poucos sintomas respiratórios: Espirometria com classificação grave ou muito grave (VEF1pós-BD abaixo ou 

igual a 50% do previsto), mais de duas exacerbações ao ano e índice m MRC abaixo de 2 ou CAT abaixo de 

10. 

 

Grupo D- Grupo de alto risco com muitos sintomas, grave obstrução ao fluxo aéreo e muitas exacerbações 

ao ano:Espirometria com classificação grave ou muito grave, mais de duas exacerbações ao ano e índice m 

MRC igual ou acima de 2 ou CAT 

 

*CAT: COPD Assessment Test ®; m MRC: escala de dispneia modificada do Medical Reseach Council. 


