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I. OXIGENOTERAPIA 

1.1.Oxigenoterapia no adulto 

1.1.1.Especificação do serviço 

A oxigenoterapia domiciliária refere-se ao fornecimento de oxigénio para utilização contínua no domicílio 

a doentes com hipoxémia crónica (vide normas de prescrição). O débito de oxigénio deve ser aferido de 

forma a manter valores de pressão arterial de oxigénio superior a 60 mm Hg. Uma vez iniciada, esta 

terapêutica deve ser mantida de forma continuada e permanente, devendo ser administrada durante pelo 

menos 15 horas por dia, incluindo o período nocturno, para prevenir o agravamento da hipoxémia durante 

o sono. 

1.1.2.Circuitos de prescrição e tipos de prescrição 

A oxigenoterapia domiciliária pode ser prescrita em vários contextos clínicos: 

 Oxigenoterapia domiciliária de longa duração (OLD); 

 Como adjuvante à ventiloterapia nocturna (ventilação não invasiva ou CPAP); 

 Oxigenoterapia ambulatória; 

 Oxigenoterapia de curta duração; 

 Como tratamento paliativo. 

1.1.2.1.Oxigenoterapia domiciliária de longa duração 

Em doentes com insuficiência respiratória crónica (IRC), a OLD aumenta a sobrevida, melhorando a 

tolerância ao esforço e funcionalidade, incluindo o desempenho cognitivo. 

Existe evidência de que a OLD se associa a uma menor incidência de complicações e a uma redução do 

número de hospitalizações. 

No entanto, esta terapêutica só garante os benefícios indicados quando efectuada num período mínimo 

de15 horas por dia, sendo o seu efeito terapêutico totalmente anulado caso esta duração não seja 

cumprida.  

1.1.2.2.Oxigenoterapia como adjuvante à ventilação nocturna (ventilação não invasiva ou CPAP  

Em doentes com o diagnóstico de obesidade hipoventilação, doenças neuromusculares ou síndrome de 

apneia obstrutiva do sono, pode ser necessária a utilização de oxigenoterapia associada à ventilação não 

invasiva ou Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), quando persistir hipoxémia nocturna após a 

optimização dos parâmetros ventilatórios. 
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1.1.2.3.Oxigenoterapia ambulatória 

A oxigenoterapia ambulatória refere-se ao fornecimento de oxigénio durante o exercício físico e durante 

as actividades de vida diária. Esta modalidade terapêutica pode ser prescrita a doentes em OLD que 

sejam activos e saiam regularmente de casa, e que a usem de forma sistemática.  

Este tratamento não está recomendado em doentes com doença pulmonar crónica com hipoxémia ligeira 

(não OLD) e sem dessaturação no esforço, nem em doentes com insuficiência cardíaca crónica. 

O objectivo do oxigénio ambulatório é permitir que o doente se ausente do domicílio por longos períodos, 

melhorando a performance das actividades de vida diária e a qualidade de vida. Esta terapêutica é muito 

eficaz na melhoria da capacidade de exercício e da dispneia. Os candidatos a este tratamento estão 

habitualmente já em OLD ou têm uma pressão parcial de oxigénio acima do limite para a prescrição de 

OLD, mas apresentam dessaturação no esforço, definida por uma redução de 4% na saturação arterial de 

oxigénio para valores inferiores a 90%. 

Os estudos têm demonstrado que muitos dos doentes em oxigenoterapia ambulatória raramente saem de 

casa e não utilizam o equipamento de forma regular. Deste modo, antes da prescrição desta terapêutica, 

deve ser avaliado o nível de actividade física do doente, para que a escolha do tipo de equipamento 

portátil seja custo-efectiva. Podem distinguir-se 3 tipos de doentes: 

 Doentes em OLD e com níveis reduzidos de actividade física 

A oxigenoterapia ambulatória pode estar indicada em doentes com hipoxémia grave que estão em OLD 

durante 24 horas no domicílio, mas necessitam de se ausentar pontualmente de casa. Nestas 

circunstâncias, esta prescrição terá um carácter ocasional e deve ser escolhido equipamento portátil em 

conformidade. 

 Doentes sob OLD e com níveis elevados de actividade física 

A oxigenoterapia ambulatória está indicada em doentes em OLD que sejam activos e que saiam 

regularmente de casa, devendo a escolha do equipamento portátil basear-se na mobilidade do doente. 

 Doentes que não estão sob OLD 

Os doentes sem hipoxémia crónica e que não estão sob OLD terão apenas indicação para oxigenoterapia 

ambulatória se for demonstrada evidência de dessaturação no esforço e melhoria da capacidade de 

exercício e/ou da dispneia com a terapêutica, devendo ser incentivado o seu uso fora do domicílio. 
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A prescrição de oxigenoterapia ambulatória deverá ser apenas efectuada por especialistas de centros de 

referência, tendo em conta que requer uma abordagem muito específica do doente para avaliação da sua 

indicação. 

Na avaliação do doente é obrigatório documentar a existência de dessaturação no esforço através da 

realização de prova de marcha ou teste shuttle (efectuados por equipas treinadas nesta área) e os 

benefícios ocorridos com a administração do oxigénio. Em alguns casos, pode não ser possível corrigir 

completamente a dessaturação no esforço, mesmo com débitos elevados de oxigénio. Esta avaliação 

deve ser efectuada, idealmente, após reabilitação pulmonar. Após dois meses desta avaliação inicial, 

dever ser efectuado um follow-up clínico, podendo ser utilizados diários que caracterizem as actividades 

do doente, a utilização regular da oxigenoterapia ambulatória e a melhoria da dispneia. Deverá ser 

efectuada a monitorização do uso deste tipo de oxigénio, para se poder objectivar a adesão a este 

tratamento específico. Se não se verificarem benefícios clínicos ou não se confirmar o uso de oxigénio 

ambulatório, este deverá ser suspenso. 

1.1.2.4.Oxigenoterapia de curta duração 

A oxigenoterapia de curta duração refere-se ao uso de oxigénio por curtos períodos com o objectivo de 

alívio da dispneia. Esta terapêutica não deverá exceder os 3 meses. 

É importante diferenciar esta forma de terapêutica da utilizada durante o exercício, designada por 

oxigenoterapia ambulatória. 

Apesar da extensa prescrição clínica da oxigenoterapia de curta duração, não há evidência científica 

sustentada para a sua recomendação de forma generalizada. Deste modo, esta modalidade terapêutica 

deve ser apenas considerada para alívio sintomático da dispneia, quando não houver resposta ao 

tratamento farmacológico das diversas situações clínicas, nomeadamente doença do interstício ou 

insuficiência cardíaca. Nestas condições, apenas deverá ser prescrita se se verificar uma melhoria da 

dispneia e/ou da tolerância ao exercício documentada. 

 

 

1.1.2.5.Oxigenoterapia como tratamento paliativo 

A oxigenoterapia pode ser prescrita para alívio da dispneia nas situações de neoplasia do pulmão ou em 

doenças terminais que cursem com este sintoma.  

1.1.3.Definição e caracterização de prescritores 

As prescrições iniciais de OLD e oxigenoterapia ambulatória deverão estar a cargo de especialistas 

hospitalares de centros de referência, com equipas multidisciplinares que incluam médicos, 
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fisioterapeutas, técnicos de cardiopneumologia e enfermeiros treinados na área da insuficiência 

respiratória, e que assegurem a realização dos exames complementares necessários e toda a educação, 

ensino, seguimento e monitorização do doente sob oxigenoterapia. Os médicos de família e respectivas 

equipas de saúde dos utentes e das famílias devem estar habilitados a assegurar a continuidade da 

prescrição e a adesão dos doentes às respectivas terapêuticas em correcta articulação com os cuidados 

especializados, cabendo-lhes, em especial, a prescrição da oxigenoterapia paliativa. 

As prescrições deverão ser efectuadas em formulários específicos, sob a forma electrónica, devendo ser 

facultadas às entidades fornecedoras para que estas procedam à entrega dos equipamentos apropriados 

aos doentes. Estes últimos deverão permitir a partilha desta informação pelos vários intervenientes no 

processo de fornecimento domiciliário de oxigénio, dando o seu consentimento informado (ficando o 

original no processo clínico hospitalar, uma cópia para o médico de família e outra para o doente). 

O prescritor hospitalar deve registar toda a informação do doente em formulário próprio, que deverá 

incluir: 

 Diagnóstico clínico; 

 Duas gasometrias arteriais em momentos diferentes; 

 Resultados das avaliações para oxigénio ambulatório; 

 Motivo para a instituição de oxigenoterapia de curta duração;  

 Débito de oxigénio aferido e número de horas prescritas; 

 Resultados de avaliações de follow-up para OLD e oxigenoterapia ambulatória. 

Uma cópia destes formulários deverá ser enviado ao médico de Medicina Geral e Familiar para este 

poder assegurar a renovação das prescrições. No caso de ser o médico de Medicina Geral e Familiar a 

prescrever oxigénio paliativo, também deverá registar em formulário próprio que ficará no processo clínico 

de medicina familiar. 

Existem algumas situações específicas que deverão ser contempladas: 

 No caso de doentes que ficam em oxigenoterapia após um internamento hospitalar por 

exacerbação, deverá ser feita reavaliação após 5 semanas, com gasometria arterial, para 

avaliação da necessidade ou não de OLD. A prescrição de oxigenoterapia temporária não 

deverá exceder 3 meses. 

 No caso de doentes que o médico de família considere em situação grave (que não exija 

internamento hospitalar) e prescreva oxigenoterapia, deverá ser documentada hipoxémia por 

oximetria e devem os doentes ser encaminhados no mais curto espaço de tempo a especialista 

de Pneumologia para avaliação da necessidade ou não de OLD. 
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1.1.4.Equipamento e sua instalação 

As entidades fornecedoras devem ter um papel activo não apenas na instalação adequada do 

equipamento, mas também na informação, no ensino e educação do doente e seus cuidadores. 

A instalação do equipamento deve ser efectuada no prazo de 12 horas após a prescrição, não devendo 

ultrapassar as 24 horas. 

Devem ser requisitos na instalação do equipamento, os seguintes: 

 Explicar os princípios básicos da oxigenoterapia e solicitada uma cópia do consentimento 

informado do doente, previamente requerido pelo médico assistente; 

 Estar asseguradas as normas de controlo de infecção, através da lavagem das mãos antes do 

início dos procedimentos de instalação do equipamento; 

  Efectuar o ensino sobre o uso correcto dos vários equipamentos, nomeadamente sobre o 

fornecimento de oxigénio líquido a partir do cilindro para a unidade portátil; 

  Considerar a possibilidade de fornecimento de concentradores portáteis; 

 Experimentar as cânulas nasais ou máscaras com o débito prescrito.  

 É fundamental o ensino sobre os riscos de incêndio, se houver proximidade com fontes de calor, 

devendo ser reforçada a necessidade de cessação tabágica, recomendação já efectuada 

anteriormente pelo médico prescritor; para os doentes em OLD, deve ser fornecido 

preferencialmente o concentrador, e a energia eléctrica consumida deve ser paga ao doente pela 

entidade fornecedora, devendo o montante pago, ser explicitado no recibo a assinar pelo doente 

ou cuidador. 

Os doentes devem, ainda, ser esclarecidos de todas as suas dúvidas e ser-lhes fornecido um contacto 

telefónico para resolução de eventuais problemas técnicos.  

1.1.5.Informação, treino e educação de doentes e cuidadores 

Após a decisão clínica de início de oxigenoterapia domiciliária, deverá ser efectuada educação e ensino 

ao doente e/ou cuidadores, que incluem informação escrita sobre os motivos da prescrição e alguns 

princípios básicos de oxigenoterapia. É fundamental que sejam enfatizados determinados aspectos, 

nomeadamente: 

 Avaliação das condições do domicílio, relativamente à instalação dos diversos 

equipamentos de oxigénio; 

 Explicação sobre os equipamentos de oxigénio e demonstração sobre o seu funcionamento, 

focando a necessidade de ter oxigénio gasoso de reserva no caso de o doente ter um 

concentrador e/ou contentor de oxigénio liquido; 
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 Explicação e demonstração do uso de cânulas nasais ou máscaras para administração de 

oxigénio; 

 Necessidade de um período mínimo de 15h de uso diário de oxigénio, no caso da OLD; 

 Princípios da oxigenoterapia de baixo débito e o risco de alteração do débito prescrito; 

 Aviso sobre os riscos de fontes de calor ou fumo do tabaco junto do equipamento de 

oxigénio; 

 Informação sobre a manutenção da oxigenoterapia durante as viagens; 

 Fornecimento de contacto telefónico da equipa hospitalar para resolução de situações 

clínicas e da entidade fornecedora para resolução de problemas técnicos; 

 Inclusão de todas as informações em ― Manual de boas práticas em OLD ― a entregar ao 

doente no momento da prescrição (ou aquando da instalação dos equipamentos). 

1.1.6.Seguimento e monitorização de doentes 

A oxigenoterapia domiciliária exige monitorização clínica e técnica para avaliação da correcção da 

hipoxémia, da adesão à terapêutica e detecção precoce de agravamento clínico. 

1.1.6.1.Seguimento clínico 

Todos os doentes em OLD devem ser reavaliados após 3 meses do início de oxigenoterapia com 

gasometria arterial em ar ambiente e com oxigénio com o débito prescrito e fornecido pelo mesmo tipo de 

equipamento que o doente tem no domicílio. Posteriormente, os doentes deverão ter pelo menos uma 

avaliação gasométrica anual. 

Estes doentes devem ter um acompanhamento regular pelos Cuidados de Saúde Primários (CSP) 

através da equipa de saúde de família, numa perspectiva de proximidade e de cuidados integrados e 

articulados com os cuidados especializados a que o doente estiver ligado. 

Os doentes poderão, ainda, ser enviados para reavaliação pelo especialista quando se verificar um 

agravamento clínico, ausência de correcção da hipoxémia com a oxigenoterapia ou aparecimento de 

sintomas sugestivos de hipercápnia, como por exemplo cefaleias matinais. 

Os doentes que efectuam oxigenoterapia ambulatória, mas que não se encontrem em OLD, devem 

realizar uma gasometria arterial e prova de marcha com periodicidade anual. 

1.1.6.2.Seguimento técnico 

Todos os doentes em OLD devem ter uma visita domiciliária no período de quatro semanas após o início 

de oxigenoterapia, efectuada por técnico, fisioterapeuta ou enfermeira treinados e com experiência nesta 

área, em articulação com o médico de família. 
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O objectivo desta visita é reforçar o ensino e a educação do doente e cuidadores, e avaliar a saturação 

de oxigénio em ar ambiente e com oxigénio com o débito prescrito. Os resultados da oximetria deverão 

ser enviados para o especialista hospitalar e para o médico de Medicina Geral e Familiar. Se for 

detectado um valor de oximetria inferior a 92% (com o débito de O2 prescrito), o doente deve ser 

encaminhado ao especialista hospitalar para avaliação da situação clínica.  

Durante a visita domiciliária, devem ser focados aspectos como o estado das cânulas/máscaras, a 

localização dos equipamentos e a avaliação da adesão à terapêutica e da utilização de oxigénio 

ambulatório, se tiver sido fornecido. Deve ser sempre reforçada a necessidade de cessação tabágica e 

relembrados os contactos telefónicos. É, ainda, recomendado, que sejam avaliadas as competências 

adquiridas pelo doente relativamente ao uso de oxigenoterapia. 

As visitas devem ser efectuadas posteriormente, com uma periodicidade semestral. 

1.1.7.Descontinuação de tratamento 

A oxigenoterapia pode ser suspensa nas seguintes situações clínicas, devendo para o efeito ser 

preenchido um formulário específico: 

 Melhoria gasométrica após instituição de CPAP no síndrome de apneia do sono ou ventilação 

não invasiva; 

 Melhoria gasométrica, com valores de gases arteriais em ar ambiente superiores aos limites 

para a prescrição de oxigenoterapia.  

Os doentes a quem foi suspensa esta terapêutica deverão ser avaliados ao fim de 3 meses e, 

posteriormente, com uma periodicidade anual. 

Salienta-se, que durante os períodos de internamento dos doentes em OLD, deverá ser suspenso o 

pagamento à empresa fornecedora dos custos variáveis relacionados com esta terapêutica em 

ambulatório.  

1.1.8.Situações especiais: fornecimento de CRD em férias e no estrangeiro 

No caso de deslocações em férias no território continental, a entidade prestadora de serviços assegurará 

a continuação do tratamento. 

No caso de o doente se ausentar para as Regiões Autónomas dos Açores e/ou da Madeira, ou para o 

estrangeiro, a entidade prestadora de serviços deve ser informada, competindo-lhe desenvolver os 

esforços para assegurar a continuação do tratamento. Durante as viagens aéreas, a oxigenoterapia é 

fornecida pela companhia transportadora após recepção de formulário próprio previamente preenchido 

pelo especialista hospitalar (formulário designado MEDIF – medical information form). Nesta situação, o 



Boas práticas em cuidados respiratórios domiciliários 

Cuidados de Saúde Respiratórios Domiciliários em Portugal Página 8 

 

doente deve ser avaliado quanto à sua estabilidade clínica tendo de ser efectuada a aferição do débito de 

oxigénio necessário durante o voo. Em caso de viagens terrestres ou marítimas podem ser utilizadas 

fontes ambulatórias de oxigénio, nomeadamente concentrador portátil ou oxigénio líquido.  

1.2.Oxigenoterapia em Pediatria 

O número de doentes que necessitam de OLD em Pediatria tem vindo a aumentar. A sua utilidade 

verifica-se em diferentes doenças pulmonares crónicas, na faixa etária pediátrica, com o intuito de reduzir 

a morbilidade e melhorar a qualidade de vida. Esta prática permite reduzir o período e o número de 

internamentos e, consequentemente, diminuir os custos hospitalares. A OLD na criança apresenta 

características únicas, na medida em que é muitas vezes auto limitada no tempo, uma vez que doentes 

com displasia bronco pulmonar (DBP) e bronquiolite obliterante (BO), que constituem a maioria dos casos 

de OLD pediátrica, tendem a melhorar e a poder suspender a OLD durante o crescimento. 

As indicações da OLD em crianças e adolescentes estão concentradas fundamentalmente na sua 

importância em proporcionar e manter um adequado desenvolvimento cognitivo e estaturo-ponderal, 

prevenir a morte súbita em lactentes e minimizar a hipertensão pulmonar (HP) secundária. 

Existem poucos estudos que caracterizem a população pediátrica que utiliza a OLD como recurso 

terapêutico e que descrevam as principais patologias e as condições específicas que mereceram essa 

intervenção. Em Dezembro de 2008, o banco de dados da British Thoracic Society, que inclui registos da 

Inglaterra e País de Gales, apresentou uma casuística de 828 crianças em OLD. Dessa amostra, os 

principais diagnósticos foram: displasia bronco pulmonar (60%), neuropatia (7%), doença neuromuscular 

(7%), cardiopatia (5%) e doença pulmonar intersticial (2%). Admite-se, igualmente, à semelhança do 

descrito na OLD dos adultos, a possibilidade de oxigenoterapia de curta duração sobretudo em dois tipos 

de doentes: os doentes com melhoria potencial após desmame, que tenham uma agudização infecciosa 

que determine nova necessidade de oxigenoterapia, e doentes neuropáticos ou com FQ, nas fases 

prévias à instituição de OLD pelas mesmas exacerbações infecciosas, sobretudo para antecipar a alta 

hospitalar. Admite-se, igualmente, a prescrição de oxigenoterapia de curta duração para alívio da 

dispneia em doenças terminais respiratórias, neuropáticas ou oncológicas, que cursem com este sintoma.  

Recentemente, um estudo brasileiro retrospectivo, descreve 165 pacientes acompanhados pela Unidade 

de Pneumologia Pediátrica do Instituto da Criança do HC-FMUSP, no período de 2002 a 2009, que foram 

submetidos a OLD. Do total de doentes que estavam em OLD nocturna (35%), uma grande percentagem 

(56%) estava em processo de desmame. No entanto, o período de uso diário da terapêutica com oxigénio 

foi contínuo, na maioria dos casos (65%), com predomínio de débitos inferiores a 2 L/min por cânula 

nasal (87%), o que equivale a uma fracção inspirada de oxigénio (FiO2) eventual de 28%. Um outro 

estudo realizado em crianças com bronquiolite pós-infecciosa em OLD, demonstrou também, que baixas 
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concentrações de terapêutica com oxigénio (FiO2: 25 a 40%) foram suficientes para alcançar níveis ideais 

de SatO2 na maioria dos doentes. Em consequência dos baixos débitos utilizados, a cânula nasal ou os 

óculos nasais são, sem dúvida, o dispositivo de administração de O2 mais utilizado, tanto em adultos 

como em crianças e adolescentes, mesmo porque é mais confortável que a máscara e garante 

oxigenação constante. 

Na Unidade de Pneumologia do Hospital de Santa Maria em Lisboa, um estudo recente reviu 62 doentes 

em OLD num período de 10 anos (2000-2010). Deste grupo excluíram-se doentes sem adesão ao 

tratamento, OLD intermitente ou inferior a 3 meses de duração. Os diagnósticos foram DBP (40;64,5%), 

BO (11;11,7%), doenças neuropáticas (3;4,8%), doença pulmonar intersticial (3;4,8%), síndromes 

polimalformativos (3;4,8%) e fibrose quística (n=2;3,2%). A duração média da OLD foi de 13,5 (3,0 - 

202,0) meses e a média de idades no início de 14,1 meses. A fonte principal foi oxigénio líquido por um 

período de 24 horas/dia com débitos inferiores a 2L/min em 35 dos doentes (76,1%). No final do estudo 

tinha sido possível o desmame da OLD em 57 dos doentes (61,4%) e 5 morreram. 

De referir que, ao contrário dos adultos e sublinhando o exposto anteriormente, as crianças em OLD, 

sobretudo os grandes grupos pediátricos (DBP e BO) com potencial melhoria e necessidades transitórias 

de OLD, necessitam de períodos de 24 horas de OLD, habitualmente fonte liquida que assegure a 

possibilidade da deslocação da criança e a participação em todas as actividades dos seus pares no 

crescimento, nomeadamente a frequência da escola e outras actividades curriculares. 

Não existem ainda, no entanto, directrizes nacionais pediátricas quanto aos parâmetros clínicos e 

laboratoriais fundamentais ao estabelecimento de indicações e de orientação com relação às vantagens e 

desvantagens das suas principais formas de administração, estimativas do tempo de utilização e 

quantificação de custos. 

No entanto sabe-se que: 

 Oximetros de diferentes fabricantes podem dar diferentes leituras de saturação de oxigénio 

dependendo se é a saturação de oxigénio fraccionário ou funcional que está a ser medida;  

 A saturação mediana basal em bebés de termo saudáveis, durante o primeiro ano de vida é de 

97 - 98%;  

 Em apenas 5% dos lactentes saudáveis, a saturação de oxigénio medida por oximetria de 

pulso (SpO2) é <90% em > 4% do tempo;  

 A SpO2 mediana basal em crianças saudáveis, com idades ≥ 1 ano é de 98% com percentil 5 

de 96 –97%; 

 Uma criança saudável com idades entre os 5 – 11 anos, não passa mais do que 5% do tempo 

com SpO2 inferior a 94% durante o sono. 
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As consequências da hipoxémia na criança são: 

 A hipoxémia provoca hipertensão pulmonar, embora a gravidade precisa e a duração da 

hipoxémia necessária para a desencadear não sejam conhecidas. Os factores que afectam a 

susceptibilidade individual também são desconhecidos.  

 Níveis SpO2 > 94–95% parecem reduzir a hipertensão pulmonar, enquanto níveis < 88–90% 

podem causar hipertensão pulmonar. Isto não se aplica às crianças com defeitos cardíacos 

congénitos e hipertensão arterial pulmonar idiopática.  

 Hipóxia pode ter efeitos adversos sobre o comportamento e cognição sobretudo com níveis de 

SpO2  85%, mas os efeitos de hipóxia menos grave são menos claros.  

 Em crianças com doença pulmonar crónica neonatal (DPCN), SpO2< 90% está associada a um 

risco aumentado de morte súbita do lactente (MSL), enquanto SpO2 ≥ 93% protege.  

 Em lactentes com CNLD, SpO2 < 92% associa-se com compromisso do crescimento.  

 Em crianças com DPCN, SpO2  90% prejudica a qualidade do sono e SpO2> 93% não o faz. Os 

doentes com fibrose quística (FQ) apresentaram no estudo de São Paulo, uma percentagem de 

óbitos (22%) muito superior ao dos doentes com DBP (3%) ou com BO (4%), resultado 

antecipável, pois na fibrose quística, assim como na doença neuromuscular, geralmente a OLD é 

instituída em fases mais avançadas da doença com prognóstico reservado, diferentemente das 

demais doenças em crianças e lactentes, para as quais, na grande maioria dos casos, a OLD é 

indicada com perspectivas de suspensão após um determinado período. 

Os doentes com FQ apresentaram no estudo de São Paulo, uma percentagem de óbitos (22%) muito 

superior ao dos doentes com DBP (3%) ou com BO (4%), resultado antecipável, pois na fibrose quística, 

assim como na doença neuromuscular, geralmente a OLD é instituída em fases mais avançadas da 

doença com prognóstico reservado, em contraste com as outras doenças em crianças e lactentes, para 

as quais, na grande maioria dos casos, a OLD é indicada com perspectiva de suspensão após um 

determinado período. 

1.2.1.Definição e caracterização de prescritores 

Também nas crianças existe a recomendação de as prescrições iniciais de OLD e oxigenoterapia 

ambulatória estarem a cargo de especialistas hospitalares de centros de referência, com equipas 

multidisciplinares que incluem médicos, fisioterapeutas e enfermeiros treinados na área da insuficiência 

respiratória da criança, que assegurem a realização dos exames complementares necessários e toda a 

educação, ensino, seguimento e monitorização do doente sob oxigenoterapia. A terapêutica com OLD 

deve ser efectuada pelo Pediatra hospitalar com experiência no acompanhamento de doentes 

respiratórios crónicos, inserido em equipa multidisciplinar.   
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As prescrições deverão ser efectuadas em formulários específicos, à semelhança do proposto para os 

adultos. 

Na criança, o prescritor hospitalar deverá registar toda a informação do doente em formulário próprio, que 

deverá incluir: 

 Diagnóstico clínico; 

 Oximetria de pulso por um período mínimo de 6-8 horas, que inclua diversos estádios da criança 

prefere-se à determinação invasiva de gasometrias sanguíneas; 

 Os débitos de oxigénio devem assegurar s níveis mínimos de SpO2 desejados por um período 

não inferior a 95% do tempo; os débitos devem assegurar em regra SpO2 ≥ 93%. Apesar de não 

existirem recomendações estritas, admite-se SpO2 ≥ 94% na drepanocitose e SpO2 ≥ 90% na 

fibrose quística. 

 Não há motivo para avaliação periódica dos níveis de CO2 nas crianças em OLD com DBP e 

com BO, mas pode existir em outras condições clínicas 

 Motivo para a instituição de oxigenoterapia de curta duração;  

 Débito de oxigénio aferido e número de horas prescritas; 

 Resultados de avaliações de follow-up para OLD e oxigenoterapia ambulatória. 

Dada a dinâmica dos doentes pediátricos em OLD, em regra o seu acompanhamento deve manter-se no 

Centro de Referência Hospitalar.  

1.2.2.Equipamento e sua instalação 

Sobreponível às recomendações efectuadas para o adulto. Devem ser assegurados os equipamentos 

portáteis mais leves que existam e que permitam os débitos prescritos, na criança em crescimento de 

forma a assegurar as suas actividades extra-domiciliárias. Devem ser asseguradas as cânulas nasais 

com dimensões adequadas ao tamanho da criança.  

1.2.3.Informação, treino e educação de doentes e cuidadores 

Sem diferenças com significado relativamente ao do adulto, à excepção das já expostas. 

1.2.4.Seguimento e monitorização de doentes 

A oxigenoterapia domiciliária exige monitorização clínica e técnica para avaliação da correcção da 

hipoxémia, da adesão terapêutica e detecção precoce de agravamento clínico, de acordo com a doença e 

o grupo etário da criança e os objectivos da OLD. 
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1.2.4.1.Seguimento clínico 

Os doentes pediátricos em OLD deverão ser reavaliados na semana seguinte à alta hospitalar por uma 

equipa de cuidados domiciliários com experiência neste tipo de doentes. A periodicidade subsequente 

deve ser adequada à doença, ao grupo etário da criança e aos objectivos da OLD. 

1.2.4.2.Seguimento técnico 

O acompanhamento da criança em OLD, sobretudo das patologias mais frequentes (DBP e BO), exige 

reavaliações frequentes sobretudo em fases de crescimento rápido ou evolução da doença e também 

pela necessidade de avaliação da possibilidade tão precoce quanto possível do desmame de OLD. 

1.2.5.Descontinuação de tratamento 

Logo que as necessidades de terapêutica com oxigénio desçam para  0,1 l/min, pode considerar-se o 

desmame do oxigénio suplementar.  

Devem ser usados para desmame (ou seja, > 93%). os mesmos objectivos de saturação usados para 

decidir o início da suplementação.  

As crianças podem ser desmamadas de oxigénio de débito contínuo baixo mantendo apenas OLD 

nocturna ou nas sestas, ou permanecerem em oxigénio contínuo ao longo de 24 horas até que a criança 

não tenha nenhuma necessidade de suplementação. Não é possível recomendar qual das estratégias é 

superior.   

O equipamento de oxigénio deve ser deixado em casa pelo menos 3 meses depois da criança suspender 

a sua utilização. Se se tratar de um período de Inverno, com regra geral, deve ser deixado até ao fim do 

inverno.  

Na doença pulmonar crónica do lactente (DBP, BO ou outra) a ausência de possibilidade de desmame da 

suplementação de oxigénio após um ano implica a revisão da existência de condições concomitantes (co-

morbilidades).  

1.2.6.Situações especiais: fornecimento de CRD em férias e no estrangeiro 

Semelhante ao adulto.  
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II. VENTILOTERAPIA 

2.1.Ventiloterapia no adulto 

2.1.1.Ventiloterapia na insuficiência respiratória crónica 

2.1.1.1. Especificação do serviço  

A ventilação mecânica domiciliária (VMD) constitui um tratamento de longa duração, dirigido a doentes 

estáveis com hipoventilação alveolar. Esta pode manifestar-se apenas durante o sono ou 

permanentemente sob a forma de insuficiência respiratória crónica (IRC) diurna.  

A VMD é feita preferencialmente sobre a forma de ventilação não invasiva (VNI) através de máscaras 

faciais e nasais e de peças bucais. 

A VMD tem indicação indiscutível nas doenças restritivas que não envolvem o parênquima pulmonar 

(doenças neuromusculares e deformações da caixa torácica) e nas patologias que se acompanham de 

obstrução dinâmica das vias aéreas superiores (síndromes de sobreposição e de obesidade 

hipoventilação). 

Os resultados ainda são controversos nos doentes com patologia obstrutiva como a DPOC que 

apresentem hipercapnia. Na DPOC, pelo menos nalguns doentes, a VNI melhora a qualidade de vida e 

diminui os internamentos. 

A ventilação de doentes com insuficiência cardíaca refractária à terapêutica médica, particularmente os 

que apresentam respiração de Cheyne-Stokes, é uma abordagem emergente. 

As doenças neuromusculares (DNM) constituem a mais antiga e uma das mais bem sucedidas indicações 

para VNI. A moderna VNI, baseada em ventiladores de pressão positiva portáteis e interfaces não 

invasivas surgiu na década de 1980. A sua expansão beneficiou com a tecnologia desenvolvida para 

tratar as perturbações respiratórias do sono, ao nível de máscaras e de ventiladores.  

A VNI aumenta a sobrevida e melhora a qualidade de vida dos doentes neuromusculares. A in-exsuflação 

mecânica amplifica estes benefícios. A traqueostomia tem actualmente um papel residual. De facto, a VNI 

modificou a história natural de doenças como a distrofia muscular de Duchenne e a atrofia espinhal tipo 2.  

Fundamentos fisiopatológicos 

Independentemente da causa, a eficácia da VNI assenta nos seguintes mecanismos fisiopatológicos:  

 Correcção da hipoventilação alveolar nos doentes com hipercápnia; 

 Diminuição do trabalho da ventilação; 

 Melhoria da função dos músculos respiratórios; 

 Aumento da resposta ventilatória à hipercápnia. 
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A VNI deve incluir sempre o período do sono de forma a corrigir a hipoventilação que lhe está associada, 

particularmente na fase de sono de movimento rápido dos olhos (REM). A melhoria nocturna das trocas 

gasosas persiste durante o dia, pelo menos nas fases iniciais da doença, devido ao reaparecimento da 

sensibilidade ao CO2 do centro respiratório, previamente comprometida. A ventilação nocturna tem a 

vantagem suplementar de facilitar a adesão ao tratamento e de libertar os doentes para as suas 

actividades diárias.  

O repouso dos músculos respiratórios, proporcionado pela ventilação mecânica, parece ser fundamental 

para a melhoria das trocas gasosas observada quando o doente está sem suporte ventilatório. 

2.1.1.2. Circuitos de prescrição e tipos de prescrição 

Os critérios e tipos de prescrição variam com as patologias, que de seguida se abordam. 

Doenças Restritivas 

As deformações da caixa torácica como a cifoescoliose, as DNM e o síndrome de obesidade 

hipoventilação (SOH) são exemplos paradigmáticos deste grupo. 

O prognóstico do doente sob VNI relaciona-se, antes de mais, com a evolução da doença de base, i.e., 

com a maior ou menor rapidez da sua progressão, sendo possível identificar doenças lentamente e 

rapidamente progressivas. No primeiro grupo situam-se patologias como as sequelas de poliomielite. Têm 

um comportamento semelhante ao da cifoescoliose idiopática. A esclerose lateral amiotrófica (ELA) no 

adulto e a distrofia muscular de Duchénne (DMD) são, respectivamente no adulto e na criança, as formas 

mais frequentes das rapidamente progressivas. 

Reconhece-se actualmente que as recomendações internacionais para iniciar VNI na patologia restritiva 

definidas em conferência de consenso (1999) estão desactualizadas, uma vez que o consenso não tem 

em conta a especificidade das diferentes patologias. 

Segundo este consenso nas doenças restritivas, a VNI deveria ser iniciada na presença de sintomas de 

hipoventilação (fadiga, dispneia, cefaleia matinal, lentificação cognitiva, falta de memória) e de um dos 

seguintes critérios: a) PaCO2> 45 mmHg; b) dessaturação nocturna, com SatO2 <88% durante 5 minutos 

consecutivos; c) nas DNM rapidamente progressivas, capacidade vital forçada (FVC) <50% ou pressão 

inspiratória mínima (PIM) <60 cm H2O.  

Este consenso é passível de crítica por o início da VNI se basear em sintomas, uma vez que na fase 

inicial da doença o doente não os valoriza e por outro lado também são sintomas multifactoriais 

inespecíficos. Os sintomas de hipoventilação tornam-se evidentes quando surge hipercápnia diurna 

(PaCO2 > 45 mmHg). O prognóstico torna-se reservado nesta fase avançada da doença.  
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Finalmente, não é aceitável que nas doenças rapidamente progressivas se inicie VNI quando a FVC seja 

inferior a 50% do previsto ou a PIM <60 cm H2O, por um lado porque a rapidez do declínio é imprevisível, 

particularmente na ELA e por outro lado a VNI precoce, pelo menos nas distrofias, contraria o declínio 

funcional. 

A evidência científica aponta cada vez mais para o início precoce de VNI, logo que a hipoventilação 

nocturna sintomática seja identificada e com base em critérios funcionais como o estudo do sono, a 

medição seriada da FVC, da força muscular e da capacidade da tosse. Esta abordagem permite planificar 

de forma electiva o início de VNI e consequentemente evitar episódios incontroláveis de 

descompensação respiratória aguda. 

Na esclerose lateral amiotrófica, independentemente dos critérios acima enunciados, o inicio da VNI deve 

ser ponderado logo que a FVC diminua abaixo de 70 % do previsto. 

Síndrome de Obesidade Hipoventilação 

O síndrome de obesidade hipoventilação caracteriza-se pela presença de obesidade e hipercápnia 

diurna. Em cerca de 90% dos casos pode estar também associado ao síndrome de apneia obstrutiva do 

sono. Frequentemente está ainda associado a insuficiência cardíaca. 

O tratamento é feito com ventilação por pressão positiva contínua (CPAP) ou bi-nível (BiPAP). Na maioria 

das situações é necessário associar, pelo menos nos meses iniciais de tratamento, oxigénio. 

A aferição deve ser feita em estudo poligráfico do sono seguindo o protocolo de Sanders: a pressão 

expiratória (EPAP) é aumentada progressivamente até correcção das apneias seguida de aumento 

progressivo da pressão inspiratória (IPAP) até correcção da dessaturação. Se esta não for possível, 

associa-se oxigenoterapia para a correcção completa da dessaturação nocturna. 

 

 

DPOC 

Na DPOC com IRC a adição de VMD à OLD reduz as exacerbações, melhora a qualidade de vida mas 

não aumenta a sobrevida. Como tal não está genericamente recomendada. 

A VMD sobre a forma de VNI deve ser considerada em doentes que apesar de OLD bem conduzida 

apresentem hipoxémia e hipercápnia crónicas e uma condição clínica instável sustentada numa base 

clínica e confirmada pelo agravamento progressivo dos valores gasómetricos susceptíveis de gerar 

episódios frequentes de descompensação cardiorespiratória com insuficiência respiratória aguda grave. 

Deste modo, a VNI deve ser iniciada nos doentes com insuficiência respiratória crónica estável que, 

apesar de uma OLD bem conduzida, evoluam para uma de duas situações: 
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1. PaCO2 superior a 55 mmHg; 

2. PaCO2 entre 50 e 54 mmHg, numa das seguintes circunstâncias: 

a. associada a dessaturação nocturna (SatO2 < 88% durante 5 minutos consecutivos , não 

corrigida com a administração de  O2 a 2 ou mais L/min).  

b. mais que internamentos por insuficiência respiratória aguda  no último ano. 

A presença de hipoventilação nocturna é um indicador de sucesso e como tal, sempre que possível, deve 

ser feita a verificação de hipoventilação com monitorização da hipercápnia de forma não invasiva (CO2 

transcutâneo ou CO2 end-tidal) ou por gasometria de sangue arterial (no mínimo com colheitas no inicio e 

fim do registo do sono). 

A VNI deve, preferencialmente, ser instituída de forma electiva com treino e adaptação do doente ao 

ventilador em ambiente hospitalar. A eficácia é superior quando são utilizadas pressões inspiratórias 

elevadas nos equipamentos bi-nível. 

A VNI tem evidência major na exacerbação aguda da DPOC, podendo a VNI ser igualmente considerada 

após um episódio de insuficiência respiratória aguda, tratado com sucesso com VNI mas em que o 

desmame do ventilador não foi conseguido, devendo o doente deve ser reavaliado por um especialista de 

Pneumologia no prazo de três meses. A VNI deve ser mantida se a IRC persistir e o doente estiver bem 

adaptado ao ventilador. 

2.1.1.3. Definição e caracterização de prescritores 

Para a VNI na IRC, a multidisciplinaridade é necessariamente alargada, e de forma muito particular, 

quando envolve doentes neuromusculares. Deverá idealmente incluir pneumologista ou pediatra, 

neurologista, fisiatra, cardiologista e gastroenterologista. A equipa deverá ainda envolver outros técnicos 

de saúde: enfermeiros, técnicos de cardiopneumologia, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. 

Importa salientar que o envolvimento de todo o hospital, incluindo internamento e serviço de urgência, é 

um imperativo ético.  

O hospital deve estar estruturado para atender o doente em contexto de urgência e internar quando 

necessário. Deve igualmente haver competência para seguir doentes em ventilação permanente e 

traqueostomizar quando necessário. 

2.1.1.4. Equipamento e sua instalação 

As características gerais dos equipamentos e os procedimentos relativos à sua instalação estão 

pormenorizadamente descritos no Caderno de Encargos do Concurso Público de Aprovisionamento 

(CPA) 2008/100 promovida pela ACSS. 
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Sublinham-se a seguir alguns aspectos relativos à aplicabilidade dos equipamentos nos diferentes 

contextos clínicos: 

Ventiladores e modos de ventilação 

Existem dois tipos de ventiladores de pressão positiva para utilização domiciliária: volumétricos e 

pressumétricos ou, numa terminologia mais exacta, programados para volume ou para pressão (volume 

or pressure target ventilators). Recentemente, surgiram no mercado, incluindo o português, ventiladores 

híbridos com capacidade de regulação em volume ou pressão. 

O bi-nível é um ventilador regulado por pressão de uso generalizado. De acordo com o estudo Eurovent, 

publicado em 2005, 90% dos ventiladores usados para o tratamento da insuficiência respiratória crónica 

em Portugal eram deste tipo. A explicação assenta no preço, portabilidade, fácil manejo e sobretudo no 

facto de serem comparticipados em todo o País pelo SNS.  

No domicílio, estes ventiladores são habitualmente programados para trabalhar em pressão de suporte 

(PSV) e em modo assistido-controlado. O manejo é facilitado pelo facto de disporem de algoritmos que 

adaptam o ventilador ao padrão respiratório do doente e por controlarem as fugas. 

Os ventiladores bí-nivel são perfeitamente adequados para doentes com DPOC e Síndrome de 

Obesidade Hipoventilação. 

Já quanto aos doentes neuromusculares, há preferência pela ventilação regulada por volume. Os 

ventiladores híbridos permitem inclusive que durante o dia o doente seja ventilado em volume e à noite 

em pressão. A ventilação em volume assegura volumes correntes predefinidos para corrigir a 

hipoventilação alveolar e facilita o "air stacking" durante o dia. 

No sono, a ventilação em pressão é mais confortável, e as eventuais apneias são compensadas. 

Máscaras 

As máscaras faciais estão indicadas na presença de fugas incontroláveis ou obstrução nasal.  

No doente com necessidade de ventilação permanente pode optar-se por uma solução mista. Máscara 

nasal ou facial durante o sono e almofadas nasais ou peças bucais durante o dia de forma a facilitar a 

leitura e a interacção social. Esta solução permite também a variação dos pontos de pressão e 

consequentemente é útil na prevenção do aparecimento de úlceras de pressão.  

Aspiração de secreções e tosse mecanicamente assistida 

A eficácia da tosse está dependente da força dos músculos inspiratórios, expiratórios e da capacidade de 

encerramento da glote. Nas doenças restritivas, e em particular nas doenças neuromusculares (DNM) a 

força muscular está comprometida. A disfunção da glote surge com o envolvimento bulbar, que é 

frequente em várias DNM e omnipresente na esclerose lateral amiotrófica. A capacidade da tosse é 
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avaliada directamente pela medição do débito de pico da tosse ou peak cough flow (PCF) na designação 

anglo-saxónica. A manobra pode ser realizada nos peak expiratory flow meters, usados na monitorização 

da asma. Quando não existe encerramento labial á volta do bucal, pode ser acoplada uma mascara facial 

ao dispositivo. Idealmente, e sobretudo na fase avançada da doença, o PCF deve medido no 

pneumotacógrafo. 

O in-exsuflador mecânico (cough-assit ™), associado a manobras de tosse assistida manual deve ser 

ponderado nos doentes com PCF inferior a 240 L/min e mandatório quando o PCF é inferior a 160 L/min, 

nível que reflecte em absoluto a incapacidade do doente mobilizar secreções brônquicas.  

Quando existe envolvimento bulbar profundo devido a incontinência glótica, ocorre uma queda abrupta 

dos valores seriados de PCF, e no limite, a incapacidade do doente realizar o exame. Nestas 

circunstâncias, a aplicação do in-exsuflador pode ter o efeito perverso de levar ao colapso dinâmico da 

via área superior na fase de exsuflação. Não é fácil estudar com precisão (por endoscopia ou radiologia) 

a função glótica nestes doentes. Por isso, a avaliação bulbar (engasgamento, perturbação da fala, 

dessaturação, etc.) e da (in) eficácia do ins-exsuflador requerem uma profunda experiencia clínica no 

manejo destas situações limites. 

 

Tosse assistida em Pediatria 

O equipamento de tosse assistida está indicado em situações de doença neuromuscular e peak cough 

flow <  270 L/min ou clínica de atelectasias/infecções respiratórias baixas recorrentes com evidência 

clínica ou radiológica de estase de secreções (na  impossibilidade de quantificar o peak cough flow). A 

prescrição de insuflador manual deve estar associada a diagnóstico  de doença neuromuscular ou 

neuropática, como paralisia cerebral ou em doentes com doença bronco-pulmonar associada a doenças 

neurológicas graves, p.ex: epilepsias refractárias ou doenças degenerativas do SNC (como adjuvante da 

tosse em alternativa ao aparelho de  tosse mecânica) e /ou a portador de traqueostomia. 

2.1.1.5. Informação, treino e educação de doentes e cuidadores 

A instituição de VNI deve ser feita, preferencialmente, de forma electiva. Para isso o hospital deve, 

idealmente, dispor de uma unidade especializada de apoio à ventilação. Nesta unidade, que pode 

funcionar em regime ambulatório, é seleccionado o equipamento e os parâmetros vão sendo ajustados 

progressivamente ao longo dos dias, tendo em atenção a eficácia da VNI (traduzível na monitorização 

cardiorespiratória, oximetria, capnografia e gasometria) mas também a tolerância do doente. 

Esta estrutura representa também o ponto de ancoragem onde profissionais promovem a educação dos 

doentes e cuidadores para a correcta utilização de equipamentos, bem como para a gestão da doença. 
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2.1.1.6.Seguimento e monitorização de doentes 

2.1.1.6.1.Seguimento clínico 

Uma vez estabelecido correctamente o diagnóstico, a avaliação clínica deve centrar-se na identificação 

de sinais e sintomas de hipoventilação. Estes são insidiosos na fase inicial da doença tornando-se 

evidentes quando a insuficiência respiratória está estabelecida. No doente ventilado, o seu (re) 

aparecimento deve levantar a suspeição de uma agudização da situação. 

2.1.1.6.2.Avaliação funcional 

Com a consulta deve ser realizado um estudo funcional respiratório que inclua curva de débito-volume, 

volumes pulmonares, pressões dos músculos respiratórios, peak cough flow (PCF) e gasometria de 

sangue arterial (GSA). Os valores obtidos são usados como critério de início e, posteriormente, de 

monitorização da VNI. 

A avaliação deve igualmente incluir o estudo do sono, seja sob a forma de registo simplificado ou, 

preferencialmente em estudo poligráfico do sono. 

No domicílio, a oximetria, eventualmente associada à capnografia, é particularmente útil no controlo 

terapêutico. 

2.1.1.6.3.Seguimento técnico 

O CPA 2008/100 estabelece as condições em que deve ser feito o seguimento por parte dos profissionais 

das entidades fornecedores dos equipamentos e serviços relativos a VNI. Exige-se nomeadamente que 

sejam técnicos superiores de saúde a prestar estes cuidados. 

2.1.1.7.Descontinuação de tratamento 

Tendo em conta os efeitos benéficos da VNI na IRC, não há indicação clínica para a descontinuação 

destes cuidados. A questão ética e deontológica de manter ou não a VNI como suporte de vida ultrapassa 

o âmbito deste documento  

2.1.1.8.Situações especiais: fornecimento de CRD em férias e no estrangeiro 

No caso de necessidade de deslocações no país ou no estrangeiro deverão ser asseguradas quer as 

condições clínicas (a cargo do médico assistente), quer as técnicas (a cargo da entidade prestadora de 

serviços). 
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2.1.2.Ventiloterapia no síndrome de apneia do sono 

2.1.2.1.Especificação do serviço 

A ventiloterapia por pressão positiva domiciliária refere-se ao fornecimento de pressão positiva contínua 

(CPAP) por máscara nasal ou facial, descrita por Sullivan em 1981, constituindo o tratamento de eleição 

do síndrome de apneia do sono (SAS). 

O CPAP é um gerador de pressão, que actua criando uma câmara de ar nas vias aéreas superiores 

impedindo o seu colapso. 

Com o CPAP com pressões optimizadas, os eventos respiratórios e os microdespertares desaparecem, 

há correcção da fragmentação do sono, existe normalização dos valores de saturação de O2 e as 

flutuações na pressão arterial diminuem. Podem surgir apneias centrais transitórias, resultantes do 

reajuste do controle respiratório. 

Há um aumento imediato de sono profundo (delta) e do REM. Após algumas noites de sono com excesso 

- rebound - de REM, a arquitectura normal do sono é recuperada. 

Com o CPAP a sonolência diurna excessiva (SDE) regride, a vigília aumenta, o humor melhora, e o 

desempenho cognitivo aumenta. O CPAP normaliza a maioria dos défices neuropsicológicos nas áreas 

de memória, atenção e execução de tarefas específicas. O CPAP é capaz de controlar as arritmias que 

ocorrem em cerca de 15 % dos doentes com SAS e diminui a incidência de doença isquémica coronária. 

O uso de CPAP melhora também, nalguns doentes, o controlo da glicémia. 

A disfunção ventricular direita, frequente nos doentes obesos com SAS, reverte habitualmente com o 

CPAP. 

O CPAP corrige a supressão nocturna de hormona do crescimento que ocorre no SAS, com 

restabelecimento dos mecanismos de lipólise. O CPAP pode facilitar a perda de peso, o que parece estar 

relacionado com o aumento das actividades da vida diária e com o aumento de secreção de hormonas 

anabolizantes.  

O CPAP normaliza a diurese, a natriurese e a secreção do factor natriurético. A nictúria, regra geral, 

desaparece graças a estes mecanismos mas também devido ao desaparecimento do esforço toraco-

abdominal que comprime a bexiga. 

O CPAP previne o aumento do fibrinogénio plasmático, da viscosidade sanguínea e da activação 

plaquetar que ocorrem no SAS. Nesse sentido é expectável uma diminuição biológica do risco 

cardiovascular. 

O CPAP reduz o refluxo gastroesofágico que surge nos doentes com SAS, em parte devido à obesidade 

mas também devido às oscilações da pressão intratorácica. 
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A disfunção eréctil melhora num terço dos doentes, provavelmente devido à reposição dos níveis de 

testosterona. 

2.1.2.2.Circuitos de prescrição e tipos de prescrição 

A prescrição de CPAP só deverá ser iniciada após ser efectuado o diagnóstico de SAS por estudo 

poligráfico do sono completo ou cardiorespiratório simplificado. De acordo com a recente Classificação 

Internacional de Distúrbios do Sono, publicada pela Associação Americana de Medicina do Sono (AASM), 

o diagnóstico de SAS pode ser considerado quando se verificar um índice de distúrbios respiratórios (RDI 

– respiratory disorder index) superior a 5 eventos respiratórios/hora associado a hipersonolência diurna, 

sensação de sono não reparador, fadiga, insónia ou despertares com sensação de asfixia nocturna ou 

ressonar e/ou apneias visualizadas. O diagnóstico de SAS pode ainda ser efectuado na presença de um 

RDI superior a 15 eventos respiratórios/hora, independentemente da ocorrência de sintomas. 

A repetição cíclica dos eventos respiratórios durante o sono condiciona a maior ou menor gravidade deste 

síndrome. A ASSM propôs a classificação da gravidade da SAS, considerando-se SAS ligeira quando se 

verificam 5 a 15 eventos respiratórios/hora, SAS moderada na presença de > 15 a 30 e SAS grave 

quando o número de eventos respiratórios/hora é superior a 30. 

As indicações para a terapêutica com CPAP, recomendadas por um grupo de consenso, são para os 

doentes com SAS grave e para os doentes com SAS ligeira/moderada na presença de hipersonolência 

diurna e/ou patologia cardiovascular. Mais recentemente, dado o aparecimento crescente de estudos 

demonstrando uma melhoria da morbilidade e mortalidade cardiovascular com o tratamento com CPAP, a 

maioria dos autores tem sugerido o início de terapêutica mais precoce com CPAP nos doentes com SAS 

que apresentem um índice de apneia hipopneia superior a 15 eventos respiratórios/hora, 

independentemente da presença ou não de sintomatologia ou patologia cardiovascular associada. 

2.1.2.3.Definição e caracterização de prescritores 

As prescrições iniciais de CPAP deverão estar a cargo de especialistas na área da patologia do sono, 

idealmente integrados em consultas multidisciplinares que incluam, entre outros, pneumologistas, 

otorrinolaringologistas, neurologistas, psiquiatras, psicólogos e nutricionistas, que assegurem a 

investigação diagnóstica necessária para a decisão terapêutica do doente com SAS.  

Um centro de referência em SAS deverá estar habilitado para prestar um serviço completo desde o 

diagnóstico ao tratamento da SAS, devendo incluir diversos componentes: 

 Avaliação inicial de doentes referenciados pelos médicos de família ou outros especialistas; 

 Realização de estudos poligráficos do sono; 

 Realização de estudos cardiorespiratórios domiciliários; 
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 Equipa treinada para efectuar as adaptações à ventiloterapia com CPAP, ensino e educação do 

doente e cuidadores relativamente a esta modalidade terapêutica; 

 Disponibilidade de vários equipamentos, interfaces e acessórios necessários para o tratamento 

personalizado com CPAP; 

 Fornecer alternativas terapêuticas à ventiloterapia com CPAP, nomeadamente, programas de 

redução de peso, dispositivos mandibulares; 

 Dispor de todas as áreas clínicas interdisciplinares necessárias ao tratamento do doente com 

SAS; 

 Seguimento e monitorização dos doentes sob CPAP, relativamente à adesão, eficácia 

terapêutica e correcção de eventuais efeitos adversos; 

 Dispor de uma base de dados de doentes completa e sempre actualizada; 

 Interrelação com os serviços domiciliários, sendo os cuidados de saúde familiar um elo de 

ligação primordial para o estabelecimento desta relação; 

 Disponibilidade de apoio telefónico para resolução de problemas relacionados com o tratamento 

com CPAP; 

 Envio de informação clínica para o médico de família ou outro especialista após cada avaliação 

do doente; 

 Realização de pareceres para algumas entidades específicas, nomeadamente quanto à 

capacidade para condução automóvel e actividade laboral. 

2.1.2.4.Equipamento e sua instalação 

Os fornecedores deverão explicar os princípios básicos de funcionamento do CPAP e solicitar a cópia do 

consentimento informado do doente, previamente requerido pelo médico assistente. 

Deverão ser respeitadas as normas de controlo de infecção, mediante a lavagem das mãos antes do 

início dos procedimentos para instalação do equipamento. Deverá ser providenciado ensino sobre o uso 

correcto do equipamento. Os doentes deverão ser esclarecidos de todas as suas dúvidas sendo-lhes 

fornecido um contacto telefónico para resolução de problemas técnicos.  

2.1.2.5.Informação, treino e educação de doentes e cuidadores 

Após a decisão clínica de início de CPAP domiciliário, as equipas de saúde deverão providenciar ensino e 

educação do doente e/ou cuidadores. Deverá sempre ser fornecida informação escrita sobre os motivos 

da prescrição e alguns princípios básicos da terapêutica. 

Os seguintes aspectos devem ser considerados: 
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 Explicação sobre o equipamento e demonstração sobre o seu funcionamento e manutenção; 

 Reforço da necessidade de utilização do ventilador durante todo o período da noite e todas as 

noites; 

 Reforço na necessidade de manutenção do tratamento durante as viagens, em Portugal ou no 

estrangeiro; 

 Fornecer contacto telefónico da equipa hospitalar, para resolução de situações clínicas, e da 

entidade fornecedora para resolução de problemas técnicos. 

Quer para a oxigenoterapia, quer para a ventiloterapia, este processo de treino, ensino e educação pode 

ser complementado com sessões de grupo, meios audiovisuais, como vídeos ou folhetos informativos. 

Para que todo o processo de informação e educação seja adequadamente assegurado, os 

pneumologistas, os especialistas hospitalares e os médicos de medicina familiar deverão ter 

conhecimento das normas de oxigenoterapia e da ventiloterapia com CPAP. Os pneumologistas deverão 

promover sessões científicas de formação para fisioterapeutas, técnicos de cardiopneumologia, 

enfermeiros e médicos de família com actualizações periódicas e informações sobre novos 

equipamentos. 

2.1.2.6.Seguimento e monitorização de doentes 

Considera-se aderente ao CPAP o doente que cumpre mais de 4 horas/noite em pelo menos 70% das 

noites. 

Múltiplos factores podem contribuir para uma deficiente adesão: a) benefício clínico não evidente; b) 

dificuldades na adaptação à interface ou em tolerar pressões elevadas, c) existência de fugas e d9 

ocorrência de efeitos secundários.  

O CPAP tem a particularidade de o seu padrão de adesão ser definido nas primeiras semanas de 

tratamento. Nesta altura, cerca de 10% dos doentes suspendem a ventiloterapia, invocando razões como 

o desconforto, ruído, claustrofobia, e sobretudo a ausência de melhoria sintomática. Deste modo, o 

seguimento em consultas deverá ser mais frequente neste período crítico, cabendo aqui também um 

papel importante no acompanhamento de proximidade pelos médicos de família. 

As complicações do tratamento são minor e de fácil resolução e incluem a obstrução nasal, o olho 

vermelho e a claustrofobia. As ocorrências de lesões cutâneas de pressão (actualmente muito raras) 

resolvem-se com a personalização da interface ao doente.  

Importa referir que os doentes submetidos a uvulopalatofaringoplastia (UPPP) têm fugas de ar pela boca 

a níveis de pressão mais baixas e toleram mal as pressões mais elevadas. Uma UPPP prévia pode desta 

forma comprometer a adesão ulterior ao CPAP. 
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2.1.2.6.1.Seguimento clínico 

Todos os doentes sob CPAP devem ser reavaliados após 3 meses do início da terapêutica, devendo ser 

portadores de relatório de adesão em suporte digital ou papel, fornecido pela entidade fornecedora. 

Posteriormente, e se bem adaptados e com boa adesão deverão ter pelo menos uma avaliação clínica 

anual. Os doentes poderão ser seguidos pelos médicos de Medicina Geral e Familiar devendo ser 

enviados para reavaliação pelo especialista em medicina do sono, sempre que se verificar um 

agravamento clínico. 

2.1.2.6.2.Seguimento técnico 

Todos os doentes sob CPAP deverão ter uma visita domiciliária a cargo da entidade fornecedora, no 

período de 4 semanas após o início do tratamento, efectuada por técnico, fisioterapeuta ou enfermeira 

treinados e com experiência nesta área.  

O objectivo desta visita é reforçar o ensino e educação do doente e dos cuidadores e avaliar se há uma 

boa adaptação e adesão ao tratamento. O resultado desta avaliação deverá ser enviado para o 

especialista em medicina do sono e para o médico de medicina familiar. Se for detectada uma fraca 

adesão (uso < 4 horas)  e menor que 2/3 dos dias de terapêutica o doente deverá ser reencaminhado 

para o centro especializado em medicina do sono para avaliação da situação clínica.  

Durante esta visita devem ser focados determinados aspectos, nomeadamente o estado de conservação 

das máscaras e dos equipamentos e a avaliação da adesão terapêutica. As entidades prestadoras de 

serviços deverão fornecer, com uma periodicidade trimestral, os registos de adesão e eficácia aos 

médicos prescritores.  

Estas visitas deverão ser efectuadas posteriormente com uma periodicidade semestral ou anual em 

doentes com boa adesão. 

2.1.2.7.Descontinuação de tratamento 

A suspensão do CPAP exige uma avaliação clínica efectuada pelo médico responsável pela prescrição 

inicial. 

O CPAP pode ser suspenso nas seguintes situações clínicas: 

 Resolução ou melhoria do índice de apneia/hipopneia, comprovada por registo poligráfico do 

sono ou polissonografia após emagrecimento acentuado ou intervenção cirúrgica de foro ORL;  

 A pedido do doente por incapacidade de adesão após período inicial de utilização; 

 Em caso de persistente má adesão, após 6 meses experimentais, esta terapêutica deverá 

deixar de ser comparticipada, ficando os custos do tratamento (custo diário e/ou aquisição do 

equipamento) a cargo do doente. Os doentes a quem foi suspensa esta terapêutica deverão 
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ser referenciados aos seus médicos de medicina geral e familiar, com a respectiva informação, 

para seguimento clínico. 

2.1.2.8.Situações especiais: fornecimento de CRD em férias e no estrangeiro 

No caso de o doente se ausentar do país, a entidade deverá ser informada e assegurará a respectiva 

autorização alfandegária permitindo a continuação do tratamento no estrangeiro. O doente deverá tomar 

conhecimento e assegurar-se da compatibilidade eléctrica entre o equipamento e o sistema vigente no 

país para onde se desloca. Em caso de viagens terrestres (carro, autocarro, camiões ou comboio) podem 

ser utilizadas fontes eléctricas dos veículos, através da utilização de tomadas apropriadas. 

2.2.Ventiloterapia em Pediatria 

A Ventilação de longa duração (VLD) em Pediatria sofreu uma enorme evolução nos últimos 10 anos. Um 

estudo britânico recente efectuado 10 anos após um relato anterior permitiu verificar que é agora prática 

aceite que o ambiente familiar é preferível ao hospital (ou cuidados intensivos) para cuidar de uma 

criança com insuficiência respiratória crónica que precisa de suporte ventilatório crónico.  

A ventilação não-invasiva (VNI) com interface por máscara nasal ou facial para ventilação domiciliária 

aumentou muito especialmente em crianças com perturbação respiratória relacionada com o sono como 

síndromes craniofaciais com obstrução das vias respiratórias superiores ou crianças com síndromes de 

hipoventilação/obesidade. Além disso, o uso de VNI para crianças com doenças neuromusculares (DNM) 

tem demonstrado benefícios evidentes em termos de resultados e aceitabilidade dos doentes. Nestas 

doenças a instituição de ventilação domiciliária proporcionou uma alteração prognóstica de tal forma que 

os desafios que se colocam na actualidade referem-se sobretudo à instituição precoce de ventiloterapia 

em determinadas situações clínicas e a transição de doentes que antes não sobreviviam para a medicina 

de adultos. 

Os resultados de estudos incluindo os estudos recentes do Reino Unido e Itália mostram um aumento 

notável do número de crianças que recebem suporte ventilatório a longo prazo — de um total de 141 em 

1998 para o total de 933 no Reino Unido e 362 crianças em Itália o que permite estimar uma prevalência 

de 4.2 por 100,000 crianças com idades inferiores a 17 anos em Itália.  

As razões subjacentes a este aumento são a mais ampla disponibilidade de ventiladores domiciliários e 

uma mudança do sentido ético face aos benefícios da ventilação domiciliária em múltiplas patologias 

pediátricas. A sobrevivência cumulativa para este grupo de crianças com problemas complexos é um dos 

contributos prováveis para o aumento.  

É interessante notar no estudo do Reino Unido (RU) que, embora o número absoluto de crianças 

traqueostomizadas tenha mais que duplicado, a contribuição relativa de crianças que estão ventiladas 
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24h por traqueostomia diminuiu de 23,4% em 1998 (para números mais recentes onde a proporção 

relativamente ao número global de doentes ventilados é de 9,5% do grupo total.  

As condições subjacentes à ventilação 24 horas por traqueostomia não se alteraram significativamente na 

última década. Isto sugere que, com o aumento da experiência, muitas crianças agora podem ser 

apoiadas com ventilação não-invasiva, um facto que representa uma considerável simplificação em 

cuidados. 

 A tendência para a ventilação domiciliária das crianças que são dependentes de tecnologia continua a 

aumentar. No Reino Unido, em 1998, 93 de um total de 136 crianças (68,5%) eram tratadas em casa 

mas, em 2010, 844 de 919 (92%) estão em casa. 

O maior aumento do suporte ventilatório domiciliário é para crianças com doenças neuromusculares 

(DNM). Em 1998, 62 crianças com DNM foram identificadas, número que aumentou para 402 na 

actualidade.  

Para essa mudança importante certamente contribuiu a ampla adopção e evolução das interfaces de 

máscara e dispositivos de múltiplos níveis, adequados para uso pediátrico. A introdução de VNI para este 

grupo de crianças tem melhorado significativamente a situação respiratória e em alguns subgrupos 

evidenciou benefícios clínicos e psicossociais, bem como um aumento substancial na sobrevivência. 

Prevê-se que a utilização de VNI para DNM pediátrica é susceptível de aumentar ainda mais em anos 

futuros.  

Embora as exigências de cuidados com estas crianças não sejam muito complexas, as que estão 

ventiladas 24 horas ainda consomem muitos recursos. À medida que os números crescem, terá de ser 

dada prioridade aos programas de transição para as clínicas de adultos que não têm experiência de 

muitas patologias que há pouco tempo não ultrapassavam as idades pediátricas. 

Na criança as patologias que mais frequentemente conduzem a ventilação crónica são:  

Doenças do sistema nervoso central (SNC) (síndrome de hipoventilação central, lesão medular, paralisia 

cerebral/lesão relacionada com o parto, síndrome de hipoventilação adquirida, outras causas centrais); 

doenças neuromusculares (distrofia muscular de Duchènne, miopatia congénita, outras miopatias, outras 

distrofias, cifoescoliose, atrofia espinhal tipo 1, atrofia espinhal tipo II/III, mucopolissacaridose, outras 

doenças neuromusculares); respiratórias (entre outras, doença pulmonar crónica da prematuridade, 

malácia da via aérea, síndromes de Pradder Willi e obesidade, obstrução alta da via aérea, fibrose 

quística/ doença ciliar primária). 

Á semelhança do que acontece no adulto a abordagem destas doenças deve ser individualizada uma vez 

que a demonstração de eficácia é distinta para as diversas doenças. Nas doenças neuromusculares p.ex: 

está demonstrado o interesse do início profilático da VNI em doentes com atrofia espinhal, mas nas 
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distrofias musculares congénitas o interesse é apenas após demonstração de insuficiência ventilatória 

que deve ser antecipada por vigilância clínica, funcional respiratória e preferencialmente com estudos do 

sono para detecção de hipoventilação associada ao sono. Na criança, à semelhança do que acontece no 

adulto, a criança com indicação de ventiloterapia prolongada deve ser orientada em Centro de Referência 

multidisciplinar com todas as especialidades (pneumologistas pediátricos, especialistas em sono, 

neurologista e ORL), meios técnicos de diagnóstico (laboratório pediátrico de estudos funcionais 

respiratórios, laboratório de sono, genética) e terapêutica (reabilitação funcional respiratória, 

broncoscopia, fisiatria) necessários e pessoal com experiência especialmente dedicado, em espaços 

próprios.  

À semelhança do referido para os adultos é imperativo que o Serviço de Pediatria que acolhe estes 

doentes tenha possibilidade de os receber em contexto de urgência e capacidade de internamento 

sempre que essa necessidade se verifique. Netas circunstância devem privilegiar-se centros que 

possuam Unidades Pediátricas de ventilação crónica com capacidade de iniciar a ventilação de forma 

electiva em ambulatório e dar resposta especializada em internamento. 

É específico da Pediatria a indicação de ventilação em grupos de doentes com doenças genéticas ou 

congénitas que necessitam de apoio ventilatório em idades pediátricas. No estudo do RU cerca d ¼ dos 

doentes entraram em programa de ventilação prolongada antes dos 2 anos de idade. Na abordagem 

individualizada por diagnóstico destacam-se em Pediatria, pelo impacto que têm e pelo envolvimento 

multidisciplinar, a síndrome de hipoventilação central, lesão medular e paralisia cerebral/lesão 

relacionada com o parto, e no grande grupo de doenças neuromusculares, a distrofia muscular de 

Duchènne e outras distrofias, as miopatia congénita, as atrofias espinhais tipo II/III, e nas doenças 

respiratórias, a doença pulmonar crónica da prematuridade e a malácia da via aérea, estas com 

possibilidade de desmame ventilatório com o crescimento e maturidade pulmonar e as síndromes de 

Pradder Willi e obesidade.  

É também específico da criança o desmame de ventilação em situações em que o crescimento ou as 

correcções cirúrgicas o permitem. Incluem-se nesta situação de ventilação transitória doentes sobretudo 

com perturbação da via aérea, síndromes craniofaciais e hipoventilação associada a doença pulmonar 

crónica transitória da infância. 

Os objectivos da ventiloterapia nestes doentes pediátricos sobrepõem-se aos descritos nos adultos: 

preservação e normocápnia, boa qualidade de sono e optimização do crescimento e desenvolvimento da 

criança com especial atenção às idades críticas.  

A maioria destes doentes necessitará essencialmente de modalidades de ventilação não invasiva binível, 

com utilização de interfaces seleccionadas de forma individualizada e muitas das vezes apenas nos 

períodos de sono. Em circunstâncias sobreponíveis às descritas a ventilação poderá estender-se ao 
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período diurno, quer através da utilização de ventilação on-demand por peça bucal, quer na forma 

extrema de ventiloterapia contínua por traqueostomia. 

Sublinha-se que estas crianças deverão ser avaliadas não só de acordo com a sua patologia e 

dependência ventilatória mas igualmente de acordo com a sua fase de crescimento e 

desenvolvimento/maturação, sublinhando-se que a maioria das crianças com doenças neuromusculares e 

doença pulmonar crónica ou compromissos transitórios da via aérea acabam por cumprir programas 

escolares compatíveis com as suas capacidades e entrar mesmo no mercado de trabalho. 

Do ponto de vista dos equipamentos, à excepção da adequação destes ao tamanho e preferência da 

criança e dos seus cuidadores todo o resto é sobreponível ao referido para os adultos. 

A monitorização e acompanhamento destas crianças inclui a metodologia clínica e de exames 

complementares referidos para os adultos (gasometria, monitorização hospitalar ou ambulatória não-

invasiva de trocas gasosas, estudos da função respiratória e pressões máximas, estudo polissonográfico 

ou restritos do sono). Deve privilegiar-se o acompanhamento de acordo com protocolos de Unidade 

adaptados dos existentes em Centros de Referência Nacionais e Internacionais. 

2.2.1.Monitorização cardiorrespiratória domiciliária 

Objectivos 

Detecção não invasiva de: 

- movimentos respiratórios 

- oxigenação sanguínea 

- batimentos cardíacos 

Indicações 

A monitorização domiciliária pode estar indicada em: 

1. Prematuros com pelo menos 1 factor de risco.  

As crianças prematuras têm risco aumentado de eventos cardiorespiratórios (pausa resp. > 20s,  ou 

associada a cianose abrupta, palidez acentuada, hipotonia ou bradicárdia) até às 43 semanas de 

idade pós-concepcional. Após esta idade o risco é em geral igual ao da população geral, embora a 

maior prematuridade esteja associada a prolongamento deste intervalo. Pode, por isso, justificar-se a 

monitorização domiciliária, nas crianças clinicamente estáveis, como alternativa à hospitalização 

prolongada em casos de episódios recorrentes de apneia grave, até às ―43 semanas de gestação‖ ou 

até ao desaparecimento dos episódios de apneia, hipoxémia ou bradicárdia. 
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2. Doença pulmonar crónica instável, sobretudo com necessidade de O2 suplementar, pressão positiva 

contínua ou ventilação mecânica 

3. Traqueostomizados ou com alterações anatómicas da via aérea. 

4. Hipoventilação central . 

5. Apneia central associada com lesão ou disfunção cerebral.  

Em relação aos pontos 2., 3., 4., e 5.a dependência de tecnologia ou de oxigenoterapia e a disfunção 

central do centro respiratório, pelo risco elevado de eventos cardio-respiratórios, justificam uma 

monitorização domiciliária prolongada. 

6. ―Apparent Life Threatening Events‖ (ALTE) grave com necessidade de estimulação vigorosa ou 

ressuscitação. 

A maioria dos casos de ALTE está associado a doenças subjacentes (patologia metabólica, neurológica e 

respiratória, etc.) que justificam uma investigação cuidadosa na procura desta causalidade e de medidas 

terapêuticas adequadas. No entanto, a possibilidade de recorrência e a evidência de associação a 

hipoxémia como evento preliminar, justificam a consideração de monitorização domiciliária). 

7. Irmãos de vítimas de morte súbita do lactente (MSL) - 2 ou mais. 

A monitorização domiciliária provou-se ineficaz na prevenção da MSL. No entanto, a forte componente 

emocional associada a esta situação e a evidência de alguma susceptibilidade genética, justificam a 

consideração da sua utilização em crianças com antecedentes familiares desta patologia. 

O início da monitorização cardio-respiratória domiciliária requer que seja estabelecido um plano 

considerando 1) a estimativa da duração da monitorização; 2) actuação perante o aumento dos alarmes 

para além do tempo estimado e 3) data de finalização da monitorização, assim como ensino de actuação 

perante um alarme e de manobras de suporte básico de vida e utilização de dispositivos adequados (p.e. 

insuflador manual). 

2.2.2.Síndrome de apneia obstrutiva do sono 

Para a Pediatria (diferente do adulto), não estão definidos os limites a partir dos quais se deva iniciar VNI. 

O critério para definição de SAOS em Pediatria é um índice de A/H >1/h, a sonolência diurna é muito rara, 

pelo que não serve de critério. 

A causa mais frequente de SAOS é a hipertrofia adenoamigdalina que, por regra, tem resolução cirúrgica. 

A VNI poderá ter indicação como ponte até à cirurgia de ORL nas situações de hipertrofias de adenóides 

e amígdalas graves, com repercussão no crescimento e/ou cardíaca.  
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A VNI também está indicada nas situações de malformações craniofaciais; 1) sem indicação cirúrgica; 2) 

na fase pré cirúrgica; 3) na falência da terapêutica cirúrgica, a VNI está indicada. 

Idealmente o estudo polissonográfico (PSG) deve preceder a prescrição de VNI nos SAOS. No entanto 

em situações de emergência ou impossibilidade transitória de registo PSG a terapêutica ventilatória não 

deve ser protelada. Em termos de exames requeridos para a prescrição na Pediatria, a oximetria de pulso 

e a monitorização transcutânea de CO2 são habitualmente suficientes (o pH e gases não é absolutamente 

necessário na maior parte dos casos). 

A necessidade de realização de avaliação funcional respiratória está dependente da capacidade de 

colaboração (idade, cognição, dificuldade técnica - não oclusão da boca). 

III. AEROSSOLTERAPIA 

3.1.Especificação do serviço 

A aerossolterapia domiciliária refere-se à administração de fármacos por via inalatória, através de 

sistemas de nebulização. É indicada para o tratamento de patologias, agudas ou crónicas, das vias 

aéreas e do pulmão, por períodos longos ou curtos de acordo com a patologia e a situação clínica.  

3.2.Circuitos de prescrição e tipos de prescrição 

1) A prescrição de nebulização domiciliária é por vezes feita de forma inadequada 

O reconhecimento do uso incorrecto dos sistemas de nebulização levou a que fossem elaboradas 

recomendações sobre a inaloterapia por nebulização, com o objectivo de: 1) promover as boas práticas 

clínicas; 2) melhorar os resultados terapêuticos e a segurança da inaloterapia por nebulização e 3) ser 

suporte científico e formativo dos profissionais de saúde. 

Baseadas nas evidências clínicas e científicas as recomendações do uso de nebulizadores estão bem 

definidas. Há uma forte evidência que, no doente asmático em crise (ou não), ou no doente com DPOC 

em exacerbação (ou não) e independentemente da idade, o efeito broncodilatador e anti-inflamatório dos 

corticosteróides pode ser igualmente obtido com os dispositivos mais simples. Não há evidência de maior 

eficácia com a nebulização e são referidas desvantagens importantes (tempo de inalação mais 

prolongado, custo mais elevado).  

São apontadas várias justificações para que os sistemas de nebulização sejam a primeira alternativa para 

muitos dos prescritores, tais como: (1) falsa noção de maior eficácia e segurança, tanto dos prescritores 

como dos utilizadores; (2) facilidade de utilização por o seu uso ser mais intuitivo; (3) ser possível o seu 

uso por todas as idades; (4) utilização independente da gravidade clínica; (5) gratuitidade por 

comparticipação na totalidade, pelos serviços de saúde; e (6) facilidade de aquisição nas farmácias.  
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A indicação de prescrição de sistemas de nebulização para o domicílio é por isso muito limitada. As 

patologias com grande benefício são a fibrose quística (FQ) e situações como as bronquiectasias não-FQ 

e outras situações específicas. 

Os fármacos/soluções mais utilizados e com indicação absoluta para nebulização são os: 

 mucolíticos (dornase alfa recombinante); 

 antibióticos (tobramicina, colistina, aztreonam, pentamidina); 

 soro hipertónico a 7%; 

 soro fisiológico. 

os com indicação muito relativa são os: 

 broncodilatadores agonistas β2 e anticolinérgicos; 

 anti-inflamatórios esteróides. 

que como 1ª opção, devem ser administrados com os dispositivos mais simples, mais económicos e com 

a mesma eficácia dos sistemas de nebulização ou até superior.  

Uso de sistemas de nebulização na: 

Fibrose quística 

Nos protocolos de tratamento da FQ, para controlo da colonização e infecção crónica pulmonar, 

nomeadamente por Pseudomonas aeruginosa , são prescritos antibióticos formulados para inalação por 

longos períodos. A dornase alfa recombinante e o soro hipertónico, com acção nas secreções espessas 

facilitam a sua drenagem, estando indicados por períodos prolongados. Estes doentes podem necessitar 

de mais do que uma câmara nebulizadora e por vezes mais do que um sistema de nebulização. Os 

sistemas de nebulização para os antibióticos e para a dornase alfa recombinante são registados com 

determinado conjunto compressor/câmara de nebulização, que só podem ser substituídos por outras 

combinações se for confirmada a equivalência biológica com estudos clínicos. Sem esta informação 

qualquer outra escolha é da total responsabilidade do prescritor; 

Bronquiectasias não-FQ 

Nas bronquiectasias não-FQ a indicação de antibióticos inalados, como a tobramicina, continua 

controverso. Apesar de parecer reduzir a densidade das bactérias durante o período de tratamento, não 

tem repercussão na qualidade de vida, no tratamento com outros antibióticos e na melhoria da função 

pulmonar. No entanto em situações de: 1) bronquiectasias difusas; 2) insuficiência respiratória e 3) 

infecção por Pseudomonas aeruginosa, a inalação de antibióticos pode trazer benefício clínico. 

Outras situações clínicas 
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A nebulização de soro fisiológico, para humidificação, está indicada em doentes traqueostomizados e em 

doentes com compromisso neuromuscular e com dificuldade na drenagem de secreções. 

A inalação da pentamidina, indicada na pneumonia a Pneumociystis carinii, pelos riscos associados, é 

administrada quase sempre em regime hospitalar. 

Na hipertensão pulmonar no adulto está indicada a nebulização de prostacyclina (Iloprost). Na idade 

pediátrica não é consensual o seu uso. 

2) Selecção dos sistemas de nebulização 

A obtenção de eficácia clínica com os sistemas de nebulização disponíveis no mercado está dependente 

de variáveis, nomeadamente, das características técnicas do dispositivo, da fonte de gás, das 

formulações e de factores do doente. De acordo com directivas da União Europeia, os dispositivos para 

nebulização domiciliária têm que cumprir com as normas definidas, ter registo de homologação e 

performance comprovada por estudos credíveis a qual deve ser garantida durante todo o tempo de 

utilização do equipamento.  

Os sistemas de nebulização têm capacidade para converterem soluções ou suspensões em aerossol de 

partículas de diferentes dimensões, sendo necessário valorizar alguns parâmetros dos sistemas de 

nebulização: o diâmetro aerodinâmico médio da massa (MMAD) entre 2-5 µm para deposição nas vias 

aéreas e 0.8-3 µm para deposição nas vias aéreas mais periféricas e alvéolos; fluxo dinâmico 

recomendado (6-10 L), pressão de nebulização, tempo de nebulização inferior a 10-15 minutos, nível 

sonoro (máximo recomendado 50 dBA), volume de solução mínima e máxima, volume residual, 

combinação de formulação e sistema.  

Para nebulização dos fármacos, e de acordo com estudos in vitro e in vivo, estão indicadas associações 

de determinados componentes dos sistemas de nebulização (nebulizador/compressor) e dispositivos da 

nova geração. Para a sua prescrição correcta o clínico deve ter conhecimentos destas indicações e das 

características técnicas dos dispositivos de nebulização disponibilizados pelas entidades prestadoras de 

serviços de cuidados técnicos respiratórios domiciliários. 

Estão disponíveis três tipos básicos de sistemas de nebulização, que diferem no modo como produzem o 

aerossol, os: 1) pneumáticos; 2) ultrasónicos e 3) electrónicos com membrana oscilatória. 

Os sistemas pneumáticos têm dois componentes: 1) um compressor eléctrico e 2) a câmara 

nebulizadora, na qual é produzido o aerossol pelo efeito do ar comprimido (efeito Bernoulli). Existem 

diferentes tipos de câmaras nebulizadoras com características técnicas específicas. As convencionais, 

sem válvulas, produzem aerossol a débito constante, tanto na inspiração como na expiração pelo que são 

pouco eficientes. As com sistema ―active Venturi‖ incorporado e as com auxílio respiratório (breath-

assisted), com válvula inspiratória e expiratória são mais eficientes. Com as novas tecnologias 
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desenvolveram-se sistemas que só libertam aerossol na fase inspiratória, são adaptáveis ao padrão 

respiratório do doente e libertam uma determinada dose. Com estes sistemas aumenta-se a fracção de 

deposição pulmonar, a reprodutibilidade da dose e reduzem-se as perdas na fase expiratória.  

Os sistemas ultrasónicos produzem aerossol pela transmissão de vibrações ultrasónicas rápidas, 

produzidas por um cristal de quartzo submetido à acção de um campo eléctrico. O débito deste sistema é 

superior ao dos sistemas pneumáticos sendo os indicados para administrações de grandes volumes. 

Estão, no entanto, contra-indicados para nebulizar suspensões, como é o caso dos anti-inflamatórios 

esteróides, de soluções viscosas de alguns antibióticos e de fármacos que possam sofrer aquecimento e 

consequentemente inactivação, como acontece com a dornase alfa recombinante. Estes sistemas são 

raramente prescritos, sendo indicados para fluidificação de secreções, sobretudo nos doentes 

traqueostomizados. 

Foram recentemente comercializados os sistemas electrónicos com membrana oscilatória, constituída por 

orifícios microscópicos. Têm vantagens sobre os pneumáticos por serem silenciosos, com tempo de 

nebulização curto, muito leves e com grande portabilidade, não necessitarem de fonte de gás e poderem 

funcionar com bateria ou carregador. Têm a desvantagem dos orifícios da membrana obstruírem, 

exigindo por isso cuidados especiais de limpeza e manutenção. O seu uso é restrito a doentes com FQ e 

a alguns casos de bronquiectasias não FQ. 

Para todas as idades e situações clínicas é imprescindível prescrever o sistema de nebulização e as 

interfaces adequadas (bucal, máscara). De notar que por vezes há incompatibilidade de uso do mesmo 

sistema para diferentes fármacos pelo que é obrigatório respeitar as indicações de administração de cada 

um. Deve-se salientar, também, que o mesmo nebulizador não pode ser usado para nebulização de 

diferentes fármacos e que devem ser adaptados filtros do ar exalado às câmaras para nebulização de 

antibióticos. 

3.3.Definição e caracterização de prescritores 

A indicação de prescrição de sistemas de nebulização tem indicação absoluta num grupo restrito de 

patologias e situações clínicas complexas. Por regra, estas situações têm evoluções crónicas, exigindo 

acompanhamento especializado e tratamentos prolongados, geralmente ao longo de anos.  

Assim, as prescrições de sistemas de nebulização para patologias como a fibrose quística, 

bronquiectasias não–FQ, hipertensão pulmonar e para outras situações pulmonares crónicas e 

complexas, deverão estar a cargo de especialistas hospitalares dos centros de competência nessas 

áreas.  

Nas crianças com indicação de terapêutica com broncodilatadores, para situações clínicas com 

broncoespamo, só excepcionalmente se indica a prescrição com sistema de nebulização e por um 
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período curto. Esta opção, sempre transitória, tem que ser justificada pela total recusa da criança em 

utilizar a câmara expansora.  

As prescrições para as doenças crónicas devem ter validade por períodos no mínimo de três meses. Nos 

outros doentes a prescrição, com carácter excepcional, deve ser transitória e por um período 

limitadamente adequado (não deverá ser por período superior a 1 mês). 

A prescrição dos sistemas de nebulização, por ser complexa e obrigar ao cumprimento das normas de 

utilização, implica, necessariamente, que os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e 

fisioterapeutas) responsáveis pela prescrição e boa utilização dos dispositivos de inalação, tenham 

acesso a formação nesta área. 

A implementação de normas da terapêutica inalatória na prática clínica exige, por isso, o desenvolvimento 

de programas educacionais. Devem estar definidos peritos nesta área para aconselhamento na 

prescrição e auditorias.  

3.4.Equipamento e sua instalação 

Atendendo à complexidade da utilização de sistemas de nebulização têm que ser dadas as explicações 

de uso ao doente pelos técnicos de saúde e pelas entidades prestadoras de serviços de cuidados 

técnicos respiratórios domiciliários.  

3.5.Informação, treino e educação de doentes e cuidadores 

Nas consultas ou no internamento deve ser feito o ensino com a demonstração prática de utilização dos 

componentes do sistema de nebulização e das interfaces. A técnica de inalação deve igualmente ser 

verificada no domicílio. As indicações de limpeza e desinfecção devem ser explicadas verbalmente ao 

doente e/ou aos cuidadores. Têm que ser entregues manuais de utilização numa linguagem simples e 

suportadas por ilustrações. O manual deverá conter: 1) a descrição do aparelho e modo de 

funcionamento; 2) o modo de preparação da câmara nebulizadora e 3) as normas de limpeza do 

equipamento e acessórios, manutenção e procedimentos em caso de mau funcionamento.  

Os doentes e os familiares devem ser informados e avaliados periodicamente pelo prescritor ou por 

técnicos de saúde com competência nestes cuidados. 

3.6.Seguimento e monitorização de doentes 

A monitorização da adesão do doente e a eficácia terapêutica de qualquer dos fármacos nebulizados têm 

que ser avaliadas periodicamente e com a maior objectividade. 

O custo com a terapêutica inalatória, nomeadamente no caso de antibióticos, obriga-nos a práticas de 

controlo da adesão e da técnica de inalação. O desenvolvimento de sistemas de nebulização 
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―inteligentes‖ com software de controlo permitem, actualmente, objectivar mais eficientemente o grau de 

adesão.  

3.7.Descontinuação de tratamento 

A aerossolterapia deve ser suspensa em caso de má adesão à terapêutica e de incapacidade completa 

em realizar correctamente a técnica inalatória. 

3.8.Situações especiais: fornecimento de CRD em férias e no estrangeiro 

Para os sistemas de nebulização é possível programar a prescrição e assegurar a continuação dos 

tratamentos nos períodos de ausência do domicílio. Com a prescrição por períodos de 3 meses e a 

portabilidade do equipamento, os doentes não têm limitações em viagem. Com a declaração de indicação 

do tratamento a deslocação para o estrangeiro por via aérea é também possível. Deverá, no entanto, ser 

assegurada uma fonte de energia alternativa à corrente eléctrica, quando as condições da viagem o 

exigirem. 

IV. CRD EM OUTROS PAÍSES 

4.1.Oxigenoterapia de Longa Duração 

4.1.1.Especificação do serviço 

Em Inglaterra e no País de Gales, em 2007, existiam 76.753 doentes em OLD (prevalência de 144 / 

100000 habitantes), 3.136 (4.1%) dos quais eram doentes pediátricos (menos de 17 anos). Mais de 85 % 

dos doentes tinham mais de 60 anos. 

Quando o novo Serviço de Oxigenoterapia no domicílio foi introduzido, em 1 de Fevereiro de 2006, 

estimava-se que cerca de 60.000 doentes tinham recebido oxigenoterapia no domicílio durante algum 

determinado período. 

Também na Austrália, com critérios de uso semelhantes aos padrões reconhecidos internacionalmente, o 

número de doentes em OLD e os custos associados estão claramente quantificados: 20.127 doentes (em 

2009, prevalência de 100/100.00 habitantes) e custo global anual de 31 milhões de dólares australianos 

(cerca de 23,9 milhões de euros) em 2006. 

4.1.2.Definição e caracterização de prescritores 

Em Inglaterra e no País de Gales, antes de 2006, os médicos de família prescreviam frequentemente 

oxigénio de curta duração e oxigénio de longa duração, ainda que com conhecimentos e experiência 

insuficientes. O plano de modernização do Serviço de Oxigenoterapia Domiciliária foi anunciado pelo 
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―Department of Health ― em Junho de 2003 e os contratos para o novo Serviço foram assinados em Julho 

de 2005.  

Desde 2006, todos os doentes em OLD têm de ser avaliados por um especialista, no prazo de três 

meses. 

Este novo sistema em Inglaterra e no País de Gales é também um sistema de comparticipação e define 

regras muito rigorosas para a OLD. Terapêuticas de curta duração são apenas aceites em casos pontuais 

até à avaliação, no prazo de um mês, por um especialista (excepto em situações paliativas). A dispneia 

não é uma indicação para a oxigenoterapia de curta duração. As normas de prescrição foram 

amplamente difundidas por todos os profissionais de saúde envolvidos na prescrição de oxigenoterapia, 

que é feita utilizando um formulário específico (Home Oxygen Order Form –HOOF ).  

A British Thoracic Society estima que 50% dos doentes em OLD necessitam de oxigenoterapia 

ambulatória. 

Na Bélgica, os pneumologistas e, nos casos apropriados, os pediatras são os únicos que podem 

prescrever OLD, com critérios de reembolso que só tem lugar em prescrições de mais de 15 horas/dia, a 

um débito de, pelo menos, um litro/minuto. 

O sistema dinamarquês, desde Junho de 2006, adoptou normas de orientação clínica definindo os 

critérios de prescrição preconizados no Reino Unido, Austrália e Estados Unidos da América. Em 

algumas regiões do país os médicos de Clínica Geral podem prescrever OLD.  

Em França, as prescrições (iniciais e renovações) podem ser feitas por especialistas ou por médicos de 

Medicina Geral e Familiar. No formulário de prescrição devem figurar obrigatoriamente os dados de uma 

espirometria ou de uma pletismografia e de duas gasometrias arteriais, em ar ambiente, efectuadas com 

pelo menos 15 dias de intervalo. A oxigenoterapia de curta duração só pode ser feita por um período de 

um mês, não renovável por mais de 2 vezes. 

Ainda em França a OLD necessita de uma prescrição médica anual. Durante o primeiro ano, após a 

prescrição inicial de OLD, deve ser feita uma avaliação médica no prazo de dois meses e posteriormente 

com intervalos entre 3 a 6 meses. Nos anos seguintes não é necessário gasometria (em ar ambiente e 

com O2) e hematócrito mais do que uma a duas vezes por ano. 

A escolha da fonte de oxigénio depende não só dos valores gasométricos mas também, entre outros, da 

idade do doente, do seu padrão de vida, das capacidades de compreensão do tratamento e do seu 

ambiente familiar. 

Para a prescrição de oxigenoterapia domiciliária as 2 gasometrias têm de ter valores de PaO2 inferiores a 

60mmHg.  
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Na Austrália, para a prescrição de O2 portátil é necessária a prova de marcha. 

4.1.3.Comparticipação, informação, treino e educação de doentes e cuidadores 

Em Inglaterra e no País de Gales a formação em oxigenoterapia domiciliária recebeu prioridade no 

Programa Nacional de Formação Médica Contínua e passou a integrar o curriculum de formação dos 

novos especialistas. Esta formação foi depois alargada aos restantes profissionais de saúde.  

Nesses países os novos doentes em OLD devem receber, no prazo de 4 semanas, uma visita 

domiciliária, realizada por enfermeiro(a) especialista em OLD, fisioterapeuta ou outro profissional de 

saúde com experiência em OLD. Devem ainda ser avaliados/informados sobre os itens de uma extensa 

lista de verificação (entre outros, localização do concentrador, pagamento da energia, existência do 

cilindro de suporte, disponibilidade dos contactos telefónicos necessários). É dada particular atenção à 

utilização do oxigénio em ambulatório. Os prescritores estão claramente informados dos custos 

relacionados com as suas prescrições e foram efectuadas diversas auditorias onde se demonstrou (e 

procurou corrigir) áreas de não conformidade, desperdício e desrespeito pelas normas instituídas.  

Relativamente ao consentimento informado do doente, este deve dar o seu acordo expresso (por escrito) 

para que alguns dados clínicos sejam facultados à empresa fornecedora de CRD (Home Oxygen Consent 

Form – HOCF) 

O sistema belga reembolsa as despesas efectuadas com oxigenoterapia. São definidos claramente os 

doentes com critérios para cada forma de dispensa de O2 (concentrador/ liquido/ gasoso) em que é, por 

exemplo, obrigatório o concentrador e em função de padrões de vida/actividade (o doente que não sai 

demoradamente da sua residência não tem critérios para O2 líquido). 

Na Bélgica, nos períodos de hospitalização, os custos variáveis deixam de ser pagos ao fornecedor do 

equipamento. O valor a pagar pelo consumo de energia eléctrica dos aparelhos está já quantificada 

(Concentrador: 0,92euros/dia). 

Na Dinamarca os hábitos tabágicos estão fortemente desaconselhados, devido aos riscos envolvidos. No 

Canadá os doentes elegíveis para terapêutica com O2 reembolsável têm obrigatoriamente que ter deixado 

de fumar. No Canadá, existe um manual de instruções para o doente, muito completo. 

Na Dinamarca, os custos de energia eléctrica do concentrador são também reembolsados.  

Num Estado da Austrália (Queensland) o O2 portátil só é comparticipado para as crianças e para os 

adultos que aguardam transplante. 
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4.1.4.Seguimento e monitorização de doentes 

4.1.4.1.Seguimento clínico 

Em Inglaterra e País de Gales os doentes devem ser objecto de um controlo periódico das saturações, 

feito no domicílio pela área de enfermagem, com e sem O2, e comunicado o resultado ao hospital ou aos 

Cuidados de Saúde Primários (CSP). Desde 2006 todos os potenciais doentes para OLD têm que ser 

avaliados num serviço especializado onde é feita a gasometria, determinado o débito de O2 e avaliada a 

necessidade de oxigénio ambulatório. Todos os doentes devem ser reavaliados por um especialista três 

meses depois de iniciar a OLD (com excepção das situações paliativas). Todos os doentes são seguidos, 

em casa, com uma periodicidade semestral, com medição da SaO2 em ar ambiente e com O2 ao débito 

prescrito. Esses resultados são comunicados ao hospital e à área de CSP. 

Na Dinamarca todos os doentes que iniciam OLD têm uma consulta de controlo no prazo máximo de 10 

meses. 

No Canadá, para os doentes abaixo dos 18 anos, uma oximetria anual é suficiente para garantir a 

continuação do tratamento com O2. Se para além desta idade continuar a necessitar de OLD, não são 

necessários mais exames. Para os doentes que iniciam OLD após os 19 anos é necessária uma 

gasometria ao fim de 3 e 12 meses para confirmar a essa necessidade. As oximetrias continuam a ser 

necessárias a intervalos regulares. 

Na criança as regras de acompanhamento encontram-se expostas previamente. 

4.1.4.2.Seguimento técnico 

No Reino Unido a fonte de oxigénio no domicílio dos doentes em OLD é o concentrador e para as 

actividades diárias um pequeno cilindro de 230 litros. 

Os doentes são classificados em três graus, em função dos seus padrões de mobilidade, de modo a 

estabelecer as fontes de dispensa de O2 no ambulatório. Muitos doentes podem precisar apenas de 

cilindros de pequena capacidade, enquanto outros precisam efectivamente de O2 líquido ou pequenos 

cilindros, com válvula economizadora, em função do seu estilo de vida (duração da ausência do 

domicílio).  

No Canadá, as instruções de uso de O2 determinam a proibição de fumar dentro de casa. 

4.1.5.Descontinuação de tratamento 

Em Inglaterra e País de Gales existe em vigor um formulário, a preencher pelo médico, de suspensão de 

OLD e pedido de recolha do material/ equipamento, fundamentando as razões. Existe ainda um Registo 

Nacional de todos os doentes em OLD (Home Oxygen Record Form –HORF) 
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No Canadá, caso o médico determine que a OLD não se justifica, o direito à prestação do serviço cessa 

ao fim de 31 dias, sendo que o resultado do teste deve ser anexado ao pedido de suspensão do serviço.  

4.1.6.Situações especiais: fornecimento de CRD em férias e no estrangeiro 

Quando os doentes residentes em Inglaterra ou País de Gales, visitam a Escócia ou a Irlanda do Norte, o 

custo do serviço a eles referido é suportado localmente pelo respectivo Serviço Nacional de Saúde. 

O sistema canadiano de oxigenoterapia, embora diferente em alguns aspectos dependendo da Província, 

é basicamente semelhante e, excepto em alguns segmentos da população (e.g.idosos, veteranos), o 

sistema requer que o doente pague 25 % da despesa total. 

Os doentes activos com concentrador dispõem de pequenos cilindros de alumínio, para uso fora da 

residência 

A terapêutica com Oxigénio tem de estar de acordo com os critérios contidos no ―Continuing Care Home 

Oxygen Procedures and Guidelines‖. 

4.2.Ventiloterapia 

4.2.1.Definição e caracterização de prescritores 

Em França a prescrição de CPAP é feita por requisição prévia (mais complexa do que a prescrição 

normal) com os seguintes elementos: 

 Indice de apneia: > 30 apneias por hora ou índice de microdespertares >10 por hora. 

 Sonolência diurna 

 Três critérios entre os seguintes: roncopatia, cefaleias matinais, HTA, períodos de vigília 

reduzida, impotência, nictúria 

 Duração do tratamento/dia e a pressão. 

A renovação é feita aos 5 meses e depois uma vez por ano. 

A ventilação invasiva e não invasiva também é feita por requisição prévia e necessita de uma relação 

estreita entre o prescritor, o prestador e o médico assistente. Os parâmetros são definidos por um 

especialista. 

Na Bélgica a Convenção relativa ao diagnóstico e tratamento do sindrome das apneias obstrutivas do 

sono (SAOS) feita entre o ― Institut Nacional D’ Assurance Maladie-Invalidité ― e as unidades funcionais 

que asseguram o diagnóstico e o tratamento do SAOS nesta Convenção, refere que o diagnóstico é feito 

ao doente sintomático com confirmação por polissonografia (PSG) com protocolo completo definido no 

artigo 5 da Convenção. Antes de o doente iniciar o tratamento com CPAP por SAOS (como definido no 
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artigo 12) é obrigatória uma segunda PSG com o CPAP, em que se demonstre a melhoria quantificada da 

respiração e da qualidade do sono.  

Na Austrália, o pagamento das terapêuticas com ventiladores de pressão positiva (CPAP e BIPAP) e os 

consumíveis associados (no Estado de Nova Escócia) são feitos se o equipamento for prescrito por um 

pneumologista ou por um especialista em Patologia do Sono, em conjunto com um pneumologista. No 

caso do CPAP, na apneia do sono, o diagnóstico tem de ser confirmado por polissonografia num 

laboratório de sono, quadro clínico, oximetria e aprovação superior. 

Para o tratamento prolongado com CPAP geralmente não é necessário outra PSG. 

4.2.2.Seguimento e monitorização de doentes 

Em França, a frequência da visita técnica para a oxigenoterapia é de todos os 2 a 4 meses, para a 

ventiloterapia com traqueostomia de todos os 2 a 4 meses, para a ventiloterapia com máscara de todos 

os 3 a 6 meses e CPAP todos os 6 meses.  

No caso de avaria dos equipamentos, em França, o período para a sua reparação é até 12h para a 

oxigenoterapia e ventilação com traqueostomia. Até 24h para a ventilação com máscara e até 72h para o 

CPAP.  

4.2.3.Descontinuação de tratamento 

Na Bélgica pelo artigo 17 da já citada Convenção, o doente que faz CPAP menos de 3 horas perde o 

direito à renovação do tratamento. 
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