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RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: As doenças pulmonares crônicas atingem parte considerável da 

população, afetando a saúde de forma geral. A utilização da oxigenoterapia 

domiciliar como tratamento tem sido necessária e recomendada por diversos 

estudos. A reabilitação pulmonar com o uso da oxigenoterapia acelerou o processo 

de redução dos sintomas e melhora da qualidade de vida, resultando numa maior 

independência do paciente. Contudo, a oxigenoterapia domiciliar tem limitação por 

não permitir que os pacientes se tornem mais ativos. Sendo assim, nota-se que a 

disponibilização de equipamentos portáteis que possibilitem maior nível de atividade 

seja indispensável para permitir que o paciente adquira um tratamento mais efetivo e 

que permita reduzir os efeitos e sintomas da doença. OBJETIVO: Identificar na 

população de pacientes com doença respiratória crônica aqueles que se 

beneficiariam do uso de oxigenoterapia portátil e relatar qual o percentual de 

indivíduos possuem acesso a este tipo de terapia. MÉTODOS: Estudo do tipo 

transversal, verificando quais pacientes se beneficiariam do uso de oxigenoterapia 

portátil. As avaliações foram realizadas entre os meses março a maio de 2015. No 

primeiro momento, os pacientes passavam por anamnese, preenchimento de 

questionários – Modified Medical Research Council, Saint George’s Respiratory 

Questionnaire, Leicester e COPD Assessment Test – e, se apresentassem 

saturação de pulso de oxigênio (SpO2) maior que 88% no repouso, realizavam o 

Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6). Durante o TC6, foi avaliado o grau de 

dispneia (através da Escala de BORG) e SpO2. Foi realizado o teste t de student ou 

o teste de Mann Whitney para comparação das variáveis de acordo com o resultado 

do teste de normalidade. O nível de significância foi de p<0,05. RESULTADOS: A 

amostra foi composta por 22 pacientes com diagnóstico de doença pulmonar crônica 

em tratamento regular no HU-UFJF. Não houve diferença no grau de dispneia, 

sintomas da tosse e qualidade de vida comparando o grupo que recebia 

Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada (ODP) com o grupo que não recebia ODP. 

Verificamos que existe baixa adesão à ODP e que esta terapia tem sido utilizada em 

períodos menores que os prescritos. Foi constatado que 81% dos pacientes do 

estudo se beneficiariam do uso da oxigenoterapia portátil, mas apenas um paciente 

fazia uso desta forma de tratamento. CONCLUSÃO: Na população avaliada, a 



 
 

utilização da ODP ocorre de forma ineficiente com o tempo de uso menor que o 

preconizado para obter os benefícios da terapia. A maioria dos pacientes se 

beneficiaria com o uso de oxigenoterapia portátil, porém o acesso ainda é muito 

limitado. 

PALAVRAS-CHAVE: Oxigenoterapia. Doenças Pulmonares Crônicas. 

Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada. Oxigenoterapia Portátil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Chronic pulmonary diseases reach a considerable part of the 

population, affecting health overall. The use of home oxygen therapy as a treatment 

has been necessary and recommended by several studies. Pulmonary rehabilitation 

with the use of oxygen therapy has accelerated the process of reduction of 

symptoms and improves quality of life, resulting in a greater independence of the 

patient. However, the home oxygen therapy has limitations for it doesn’t allow 

patients to become more active. Therefore, it should be noted that the availability of 

portable equipment enabling a higher level of activity is essential to allow the patient 

to acquire a more effective treatment and reduce the effects and symptoms of the 

disease. OBJECTIVE: Identify within the population of patients with chronic 

respiratory disease those that would benefit from the use of portable oxygen therapy 

and report what percentage of individuals actually have access to this type of 

therapy. METHODS: Study of transverse type by checking which patients would 

benefit from the use of portable oxygen therapy. The evaluations were performed 

between the months March to May 2015. At first, the patients went through an 

anamnesis, filling out questionnaires-Modified Medical Research Council, St. 

George's Respiratory Questionnaire, Leicester and COPD Assessment Test – and, if 

pulse oxygen saturation (SpO2) was greater than 88% at home, the 6-Minute Walk 

Test (6MWT) were performed. During the 6MWT, was rated the degree of dyspnea 

(BORG scale) and SpO2. The Student t Test or the Mann Whitney Test were used 

for comparison between variables according with the result of the test of normality. 

The level of significance was p < 0.05. RESULTS: The sample was comprised of 22 

patients with diagnosis of chronic lung disease in regular treatment at HU-UFJF. 

There was no difference in the degree of dyspnea, cough symptoms and quality of 

life by comparing the Group that was receiving Long-Term Oxygen Therapy (LTOT) 

with the Group that wasn't receiving LTOT. We noted that there is low compliance 

with LTOT and that it was used in periods shorter than those prescribed. It was found 

that 81% of the patients in the study would benefit from the use of portable oxygen 

therapy, but only one patient made use of this form of treatment. CONCLUSION: In 

the population evaluated, the use of LTOT occurs inefficiently with smaller time of 

usage than recommended to obtain the benefits of therapy. Most patients would 

benefit from the use of portable oxygen therapy, but the access is still very limited. 



 
 

KEYWORDS: Oxygen Therapy. Chronic Lung Disease. Long-Term Oxygen 

Therapy. Portable Oxygen Therapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Definição 

As Doenças Pulmonares Crônicas (DPC) representam um dos maiores 

problemas de saúde em nível mundial. Afetam tanto as vias aéreas superiores 

quanto as inferiores, sendo a asma, a rinite alérgica e a doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC) as mais frequentes (BRASIL, 2010).  

Segundo SMALL e LAMB (1999) foram relatados por pacientes com DPOC e 

asma alguns pontos que alteravam sua qualidade de vida, como: ter medo de crises 

respiratórias, vergonha do que os outros vão pensar a seu respeito, dificuldade na 

aceitação da doença e perda de prazeres, demonstrando assim, as limitações 

trazidas para o cotidiano que modificavam seu processo de viver, interferindo nas 

atividades diárias, tais como: estudo, trabalho, afazeres domésticos e, até, na sua 

mobilidade.  

Com a finalidade de atenuar a sintomatologia causada por doenças 

respiratórias crônicas, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) – 

Temas em Revisão (2008) relata que a Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada 

(ODP), que é o tratamento padrão para corrigir a hipoxemia crônica, quando 

associada à reabilitação pulmonar traz grandes vantagens no bem-estar desses 

pacientes, facilitando a realização de atividades de vida diária (AVDs), com 

consequente melhora do quadro clínico e aumento da sobrevida. 

Sabe-se, então, que a oxigenoterapia é um tratamento vantajoso e eficiente, 

capaz de prover benefícios a pacientes que se apresentam hipoxêmicos, porém 

existem falhas terapêuticas, também descritas na SBPT 2000, como a restrição do 

uso por razões estéticas, sociais e econômicas, principalmente quando essa terapia 

não se associa a equipamentos portáteis que poderiam evitar a limitação imposta 

pelos sistemas de fornecimento de oxigênio (O2) convencionais. Para a correção 

dessa falha criou-se uma estratégia baseada em facilitar e estimular a manutenção 

do nível habitual de atividades físicas durante o uso da ODP, através da utilização 

de oxigenoterapia portátil e de todos os equipamentos que possibilitem a 

movimentação do paciente (SBPT 2000). 
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1.2 Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada 

A ODP é uma terapia respiratória não invasiva, que consiste na administração 

de oxigênio em uma concentração maior que aquela encontrada na atmosfera 

ambiental, tendo por meta, o fornecimento adequado de oxigênio no sangue e a 

redução do trabalho respiratório e do estresse sobre o miocárdio (SMELTZER; 

BARE, 2006).  

Evidências científicas que comprovam os benefícios da ODP foram descritas 

em portadores de DPOC com hipoxemia crônica, mas, atualmente, estes benefícios 

também são estendidos para pacientes com outras doenças pulmonares avançadas 

que ocasionam a hipoxemia crônica (BRASIL, 2012). Estudos clínicos com 

portadores de DPOC mostraram redução de complicações e de mortalidade em 

usuários de oxigenoterapia domiciliar prolongada. O estudo NOCTURNAL OXYGEN 

THERAPY TRIAL GROUP - NOTT – (1980) incluiu 203 pacientes com DPOC 

hipoxêmicos crônicos, em condição clínica estável. Os pacientes foram 

randomizados para receber oxigênio suplementar noturno ou oxigênio contínuo e, 

em 36 meses observou-se menor mortalidade (p<0,01) entre os indivíduos que 

receberam oxigenoterapia contínua. Outro estudo (MEDICAL RESEARCH COUNCIL 

WORKING PARTY, 1981), com 87 pacientes portadores de DPOC e hipoxemia 

arterial grave randomizou os pacientes para receber oxigênio por pelo menos 15 

horas diárias ou não receber oxigênio suplementar. O grupo que recebeu oxigênio 

apresentou redução na mortalidade tardia. Há também evidências de que a ODP 

promova outros benefícios além da redução da mortalidade, como estabilização da 

hipertensão arterial pulmonar, redução das arritmias, melhora na capacidade para o 

exercício, melhora de sintomas de depressão e redução nas exacerbações e 

hospitalizações (FERREIRA, 2003; ROUS, 2008; TIRLAPUR, 1982; O REILLY, 

2007). 

Segundo a SBPT (2000), a indicação clássica da ODP de forma contínua e 

por no mínimo 15 horas por dia, deve ser atrelada à documentação da presença de 

hipoxemia na gasometria arterial, realizada em ar ambiente e em repouso durante 

doença estável, principalmente em casos de DPOC, ou seja: 

a) Pressão parcial de oxigênio (PaO2) menor ou igual a 55mmHg ou 

saturação arterial de oxigênio (SaO2) menor ou igual a 88%;  
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b) Pressão parcial de oxigênio (PaO2) igual a 56-59 mmHg ou SaO2 igual a 

89% em pacientes com sinais clínicos de cor pulmonale ou policitemia (hematócrito 

≥ 55%), ou associadas a episódios agudos e recorrentes de broncoespasmo, 

edemas refratários ou outra enfermidade cardiopulmonar em pacientes com 

frequentes exacerbações da doença.  

A realização de gasometria arterial é imprescindível para a indicação de ODP 

e para documentação de hipoxemia crônica, salvo em crianças ou adolescentes até 

16 anos, pacientes com pneumopatias acamados e/ou com dificuldade de 

locomoção e pacientes sem pneumopatia, mas com indicação para o uso de 

oxigênio ou para tratamento paliativo (SBPT, 2008).  

A medida da saturação da oxihemoglobina realizada por oxímetro de pulso é 

um método não invasivo e prático que pode ser usado de rotina para selecionar 

quais pacientes necessitam ou não de gasometria arterial (PULMÃO PAULISTANO, 

2010). Ela também é utilizada para realização da titulação dos fluxos ideais de 

oxigênio em repouso, durante o sono e aos esforços. O fluxo ideal de oxigênio deve 

ser titulado individualmente, sendo que o fluxo deverá ser o menor suficiente para 

manter a saturação de pulso mínima de 90% (SBPT, 2008).  

A retenção de gás carbônico e acidose respiratória com depressão do sistema 

nervoso central são riscos decorrentes de oxigenoterapia, os quais são minimizados 

pela manutenção do fluxo mínimo recomendado para o caso (BRASIL, 2012). 

Pacientes devem ser orientados a manter fontes de oxigênio longe de fogo e o 

tabagismo é uma contraindicação, pois aumenta o risco de explosão (SMELTZER; 

BARE, 2006). 

Caso a indicação da ODP seja realizada durante a fase aguda da doença 

pulmonar, deverá ser feita uma reavaliação de 45 a 90 dias após a exacerbação, 

este cuidado elimina a possibilidade do paciente não precisar mais usar ODP 

quando a doença pulmonar estiver estável, o que costuma acontecer em 25 a 50% 

dos casos na reavaliação sistemática após a alta hospitalar (PULMÃO 

PAULISTANO, 2010). 
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1.3 Oxigenoterapia Portátil 

Segundo PORTUGAL 2011, a oxigenoterapia portátil traduz-se na 

administração de oxigênio durante o exercício e atividades da vida diária 

extradomiciliar através da utilização de um reservatório de O2 líquido ou de 

concentradores portáteis que permitam ao paciente um deslocamento autônomo, 

independente das fontes imóveis (cilindro, concentrador convencional, reservatório 

estacionário de oxigênio líquido) solucionando o problema da restrição ao domicílio. 

Ainda segundo a diretriz portuguesa, a oxigenoterapia portátil é um tratamento 

indicado para pacientes em ODP convencional que realizam atividades físicas fora 

do domicílio e para pacientes normoxêmicos em repouso que dessaturam durante o 

exercício, sendo caracterizados por:  

a) Doentes em ODP convencional - estes doentes pioram, 

necessariamente, a sua dessaturação e dispneia com a atividade física em ar 

ambiente, tendendo a assumir um estilo de inatividade, o que, por si só, proporciona 

o agravamento da doença. Estes pacientes se beneficiam com oxigenoterapia 

portátil desde que a deambulação seja promovida, verificada e monitorizada.  

b) Doentes normoxêmicos em repouso com dessaturações no exercício 

- a oxigenoterapia aumenta a capacidade de exercício e pode melhorar a dispneia 

induzida pelo esforço. São candidatos os doentes com patologia respiratória crônica 

que apresentem saturação de oxigênio inferior a 88% ou redução de 4% para 

valores inferiores a 90%, durante o teste de caminhada de 6 minutos. Não há 

qualquer vantagem em prolongar a administração de oxigênio nos períodos de 

inatividade. 

A hipoxemia decorrente do esforço pode ser explicada por fatores 

fisiopatológicos, como limitação ventilatória, desproporção entre oferta e consumo 

de oxigênio, inflamação sistêmica e estresse oxidativo, afetando a oxigenação 

muscular periférica e a queda significativa nos níveis de oxigênio circulante, 

resultado do aumento da demanda pelo esforço realizado, podendo ocasionar a 

elevação da pressão arterial, da dispneia e da fadiga muscular, reduzindo assim a 

tolerância na execução de exercícios submáximos (RUSSO, 2012). Os pacientes 

sem a oxigenoterapia podem apresentar aspectos variados como sensação de 

dispneia, sintomas de ansiedade e depressão, fatores relacionados à tolerância ao 
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exercício, estado nutricional, frequência de tosse e gravidade da doença interferindo 

na qualidade de vida (SBPT, 2000).  

Como demonstrado no estudo de LOCK (1992), a opção por oxigenoterapia 

portátil apresenta melhor custo-benefício, sendo eles: maior liberdade nas 

atividades, facilidade na recarga e maior conforto em transportar o equipamento, 

permitindo uma atividade diária significativa. 

Atualmente, a AMERICAN THORACIC SOCIETY - ATS (2013) recomenda 

que pacientes com doença respiratória crônica e sintomáticos mesmo com a 

medicação otimizada devem participar de programas de reabilitação pulmonar para 

melhorar a tolerância ao exercício e reduzir os sintomas de dispneia e fadiga. 

Programas de reabilitação pulmonar podem ser definidos como uma 

intervenção abrangente com base em avaliação minuciosa do paciente, seguida por 

terapias sob medida que incluem treino de exercício, educação e mudança de 

comportamento, projetado para melhorar a condição física e psicológica das 

pessoas com DPC e para promover a adesão a longo prazo de comportamentos que 

melhoram a saúde (ATS, 2013). 
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2 JUSTIFICATIVA 

Como preconizado pela ATS (2013), a realização de atividade física após a 

alta dos programas de reabilitação pulmonar tem sido essencial para a manutenção 

a longo prazo dos benefícios adquiridos, por outro lado, a falta de acesso aos 

sistemas portáteis de oxigenoterapia, possivelmente, poderia prejudicar a evolução 

de muitos pacientes com doença respiratória crônica e dificultar a manutenção das 

atividades dos pacientes após a alta dos programas de reabilitação pulmonar (RP). 
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3 OBJETIVOS  

3.1 Geral 

Identificar na população de pacientes com Doença Pulmonar Crônica aqueles 

que se beneficiariam do uso de oxigenoterapia domiciliar portátil e relatar qual o 

percentual de indivíduos possuem acesso a este tipo de terapia. 

3.2 Específicos  

A. Caracterizar os indivíduos com Doença Pulmonar Crônica e que 

possuem indicação de ODP em relação ao grau de dispneia, sintomas da tosse e 

qualidade de vida. 

B. Comparar o tempo de ODP prescrito por dia e o tempo real do uso 

desta terapia. 
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4 METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

A amostra deste estudo foi constituída de pacientes portadores de doenças 

respiratórias crônicas, submetidos a tratamento regular no setor de Pneumologia 

e/ou participantes do programa de reabilitação pulmonar do Serviço de Fisioterapia, 

ambos os setores localizados no Hospital Universitário da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (HU-UFJF).  

Através da Portaria Interministerial (MEC/MS) nº. 50 de 03/01/2005, o projeto 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humano do HU-UFJF, 

após ser discutido pela Comissão Permanente de Viabilidade Econômica e 

Financeira de Projeto. Os pacientes foram selecionados por meio de busca ativa nos 

prontuários dos setores, respeitando-se os critérios de inclusão. Neste caso, eles 

deveriam inicialmente possuir diagnóstico de Doença Pulmonar Crônica, estar em 

tratamento regular no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(HU-UFJF) e concordar em participar de forma voluntária.  

O contato inicial consistiu em apresentar detalhadamente o projeto, verificar a 

saturação de oxigênio - através da oximetria de pulso - após repouso de 10 minutos, 

sem utilização de oxigenoterapia, verificar a data da última exacerbação e/ou 

mudança nas medicações, além de esclarecer possíveis dúvidas. Os procedimentos 

só foram iniciados após o paciente preencher os critérios de inclusão no estudo.  

Validada esta fase, eram coletadas as informações para a ficha de avaliação 

e, posteriormente, os participantes começavam o preenchimento dos questionários 

selecionados para a pesquisa, estando estes discriminados mais a frente. 

Os pacientes que prosseguiam para a próxima fase, necessariamente, 

apresentavam uma SpO2 maior que 88% sendo encaminhados para a realização do 

Teste de Caminhada de 6 Minutos. 

 

4.1 Delineamento do Estudo 

Estudo do tipo transversal. 
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4.2 Critérios de Inclusão 

A.  Pacientes com diagnóstico de Doença Pulmonar Crônica; 

B. Apresentar saturação de repouso menor que 94%, verificada por meio 

da oximetria de pulso; 

C. Estar em tratamento regular no Hospital Universitário da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF); 

D. Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 

I). 

 

4.3 Critérios de Exclusão 

A. Presença de infecção respiratória nas últimas 4 semanas precedentes 

ao estudo; 

B. Disfunções do sistema musculoesquelético, déficit cognitivo ou 

incapacidade que impedissem a realização dos testes. 

 

 4.4 Instrumentação e Protocolo de Avaliação 

Após os pacientes estarem aptos para participação do estudo, eram 

realizadas anamnese utilizando a ficha de avaliação (Apêndice II) e a aplicação de 

questionários para avaliação da sintomatologia (Modified Medical Research Council - 

anexo I; Questionário de Leicester sobre Tosse - anexo IV, COPD Assessment Test 

– anexo V) e da qualidade de vida dos pacientes (Saint George’s Respiratory 

Questionnaire – Anexo III). Após esta etapa, os pacientes que apresentavam 

saturação de oxigênio por meio da oximetria de pulso maior que 88%, eram 

encaminhados ao Teste de Caminhada de 6 minutos (Anexo VI). 

4.4.1 AVALIAÇÃO DO GRAU DE DISPNEIA 

O grau de dispneia dos pacientes foi autoavaliado por meio da escala 

denominada “Modified Medical Research Council” – MMRC (Anexo I). Esta escala foi 
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desenvolvida pelo “Task Group on Surveillance for Respiratory Hazards in the 

Occupational Setting” em 1982, citada no trabalho de FERRER, et al (1997).  

No estudo de KOVELIS el al. (2008) a escala Medical Research Council foi 

descrita originalmente como uma avaliação de fácil aplicabilidade e compreensão, 

composta por apenas cinco itens, dentre os quais o paciente escolhe o item que 

corresponde a quanto a dispneia limita suas atividades de vida diárias, relatando seu 

grau subjetivo de dispneia escolhendo um valor entre 1 e 5.  

Atualmente, a escala sofreu alterações para aplicabilidade clínica após 

revisão da ATS (2013), passando a ser classificada de grau 0 a IV e nomeada 

MMRC.  

4.4.2 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 

Para a avaliação da qualidade de vida foi utilizado o “Saint George’s 

Respiratory Questionnaire” – SGRQ. Este instrumento foi validado para a língua 

portuguesa, é autoadministrado e possui 76 itens abordando os aspectos 

relacionados a três domínios: sintomas, atividades (distúrbio das atividades físicas) e 

o impacto psicossocial infringido ao paciente pela doença respiratória. O escore 

pode ser calculado para cada domínio ou para todo o questionário, e seus valores 

variam de zero (sem redução da qualidade de vida) a 100% - redução máxima da 

qualidade de vida (SOUZA, 2000; CAMELIER, 2006). 

4.4.3 AVALIAÇÃO DOS SINTOMAS DA TOSSE 

O Questionário de Leicester sobre Tosse é autoaplicável e pode ser concluído 

em menos de cinco minutos, FELISBINO (2007). Foi desenvolvido por BIRRING et 

al. (2006), sendo devidamente validado para ser utilizado no Brasil em 2007 como 

um recurso da avaliação dos sintomas da tosse e é composto por 19 itens 

subdivididos em 3 domínios (físico, psicológico e social) sendo as respostas 

quantificadas pelo paciente em uma escala de sete pontos, em que cada domínio é 

calculado pela adição dos pontos de cada resposta divididos pelo número de itens 

do domínio. O escore total é o resultado da adição dos escores de cada domínio e 

varia de 3 a 21, sendo que uma pontuação mais próxima de 21 indica um melhor 

estado de saúde ou uma menor influência da tosse na qualidade de vida do paciente 
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(BIRRING, 2006; FELISBINO, 2007; BIRRING, 2003; MURRAY, 2009; SANTOS, 

2010).  

4.4.4 AVALIAÇÃO DA SINTOMATOLOGIA DO DPOC 

Validado na versão em português em 2009, por um grupo de empresas 

denominado GlaxoSmithKline, o presente questionário tem como característica ser 

um instrumento curto e simples para a quantificação do impacto dos sintomas da 

DPOC na prática clínica rotineira, além de auxiliar na avaliação do estado de saúde 

e facilitar a comunicação entre o paciente e os profissionais de saúde. O COPD 

Assessment Test (CAT) é composto de oito itens, denominados tosse, catarro, 

aperto no peito, falta de ar, limitações nas atividades domiciliares, confiança em sair 

de casa, sono e energia. Para cada item, o paciente escolhe apenas uma opção de 

resposta, cuja pontuação varia de zero a cinco (Anexo V). Ao final do teste, soma-se 

a pontuação de todas as respostas e, assim, avalia-se o impacto clínico da DPOC 

conforme a pontuação de estratificação do estudo de desenvolvimento e validação 

do CAT. Os resultados variam de acordo com a faixa dos escores obtidos, 

classificados da seguinte forma em relação ao impacto clínico: 6-10 pontos, leve; 11-

20, moderado; 21-30, grave; e 31-40, muito grave (SILVA, 2013). 

4.4.5 AVALIAÇÃO DE DESSATURAÇÃO DURANTE A ATIVIDADE 

A análise da capacidade funcional foi realizada pelo Teste de Caminhada de 

Seis Minutos (TC6 – Anexo VI). Neste teste o paciente era orientado a caminhar o 

mais rápido que ele conseguisse, durante seis minutos, em uma pista plana de 30m, 

sendo registrada a distância obtida em metros. Durante o teste o paciente podia 

diminuir a intensidade, parar e descansar se necessário, mas sem interrupção da 

contagem do tempo. Caso parasse para descanso, seria motivado ao retorno o mais 

breve possível. Não foi permitido corrida ou andar a meio trote (ATS, 2002). O teste 

foi realizado apenas uma vez, pois para o presente estudo o principal dado obtido na 

realização do TC6 foi a saturação de oxigênio do início ao final dos 6 minutos de 

exercício, sendo suficiente para a pesquisa. 

O teste foi realizado dentro dos padrões adequados, seguindo as instruções 

de comando. O avaliador forneceu estímulo verbal padronizado a cada minuto e 

verificou a ocorrência de sinais e sintomas para interrupção do teste. O teste foi 
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interrompido caso o paciente apresentasse dor torácica, dessaturação grave 

(SpO2<80%), dispneia intolerável, cãibras, palidez ou vertigem. Antes da realização 

do teste, o paciente permaneceu sentado por aproximadamente cinco minutos para 

posterior aferição de pressão arterial, saturação de pulso de oxigênio (SpO2), 

frequência cardíaca (FC) e percepção da dispneia e do esforço de membros 

inferiores por meio da Escala de Percepção Subjetiva do Esforço de Borg (Anexo II). 

Além disso, durante todo o teste foi monitorada a FC e a SpO2 e no seu final, a 

percepção da dispneia e do esforço de membros inferiores por meio da Escala de 

Percepção Subjetiva do Esforço de Borg (MAHLER, 1998). 
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5  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados numéricos foram apresentados como média ± desvio padrão. As 

variáveis categóricas serão descritas como percentual. Para comparação entre os 

grupos, foi utilizado o teste t de student ou o teste de Mann-Whitney, de acordo com 

o resultado do teste de normalidade. Para todos os testes foi adotado nível de 

significância de 5% e as análises foram realizadas através do programa SigmaStat 

(versão 3.11). 
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6 RESULTADOS 

Por meio de busca ativa ao banco de dados do HU-UFJF no período de 

janeiro de 2015 a maio de 2015, foram encontrados aproximadamente 300 pacientes 

atendidos nos ambulatórios de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), 

Doença Intersticial Pulmonar (PIP) – Serviço de Pneumologia - e reabilitação 

pulmonar do Serviço de Fisioterapia deste hospital. Desses, foram selecionados os 

pacientes que possuíam diagnóstico de doença pulmonar crônica e apresentavam 

saturação de pulso de oxigênio abaixo de 94% e, excluídos os pacientes que não se 

enquadravam nos critérios de inclusão ou por motivos de falecimento, inviabilidade 

no deslocamento e exacerbações recentes. Foram avaliados os 22 pacientes que 

compareceram ao HU-UFJF e distribuídos em dois grupos de acordo com a 

utilização ou não de ODP. Desta forma, todos os indivíduos completaram as 

avaliações propostas no estudo. 

O Grupo ODP foi composto por oito indivíduos, sendo 62,5% (n=5) do sexo 

feminino com idade média de 61,25 ± 7,18 anos e o diagnóstico predominante foi a 

DPOC (75%). Já o Grupo Sem ODP constituiu-se de uma amostra de quatorze 

indivíduos, sendo 71,4% (n=10) do sexo masculino, com idade média de 65,8 ± 12,8 

anos, sendo a DPOC (71,4%) o diagnóstico predominante do Grupo Sem ODP. 

Após a avaliação, observou-se que o Grupo ODP apresentou SpO2 em 

repouso de 87,3 ± 3,7% e o grau de dispneia avaliado pela escala de MMRC de 2,3 

± 1. No Grupo Sem ODP, a SpO2 em repouso foi de 90,8 ± 3,3% e grau de dispneia 

de 1,7 ± 0,9. A Tabela 1 demonstra as variáveis de caracterização da amostra nos 

dois grupos. 

  GRUPO ODP 
GRUPO SEM 

ODP 
p valor  

IDADE 61,25 ± 7,18 65,78 ± 12,87 0,373 

SEXO (F/M) 5/3 4/10 --  

SpO2 (Repouso) 87,3 ± 3,7 90,8 ± 3,3 0,034 

MMRC 2,3 ± 1 1,7 ± 0,9 0,201 

VEF1 46,2 ± 18,2 51,5 ± 18,7 0,463 

Tabela 1. Caracterização da amostra 
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Nos pacientes com DPOC, foram aplicados o CAT para avaliação do impacto 

da doença e no Grupo ODP (n=6), o valor médio obtido foi de 23,8 ± 7,3 e no Grupo 

Sem ODP (n=10) foi de 18,4 ± 9,1; sem diferença significativa entre os grupos (p= 

0,240).  

Na avaliação dos sintomas da tosse crônica pela pontuação do questionário 

de Leicester, foi observada ausência de diferença estatisticamente significativa 

quando os dois grupos foram comparados nos três domínios e no escore total. A 

pontuação do domínio Físico foi de 4,4 ± 1,5 vs. 5,5 ± 1,3 (p= 0,105); Psicológico 4,8 

± 1,8 vs. 5,5 ± 1,4 (p= 0,322); Social 5 ± 1,8 vs. 6 ± 1,1 (p= 0,219); Total 14,3 ± 4,9 

vs. 17,1 ± 3,7 (p= 0,159), como demonstrado no Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1: Comparação das médias obtidas no questionário Leicester entre o Grupo ODP e Sem 

ODP. 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos na 

pontuação do questionário de qualidade de vida SGRQ: no domínio Sintomas a 

pontuação foi de 41,5 ± 18,6 vs. 38,5 ± 23,5 (p= 0,760); Atividades: 77,3 ± 13 vs. 

69,0 ± 15,6 (p= 0,192); Impactos: 66,1 ± 15,1 vs. 46,6 ± 25,4 (p= 0,063); Total: 65,6 

± 13,6 vs. 52 ± 19,9 (p= 0,105), visto no gráfico 2. 
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Gráfico 2: Comparação das médias obtidas no questionário SGRQ entre o Grupo ODP e Sem ODP. 

Todos os pacientes utilizavam a cânula nasal como interface para 

oxigenoterapia e, no domicílio, um paciente fazia uso de concentrador de oxigênio 

enquanto os demais utilizavam cilindros de 8 m3. A respeito do sistema de 

oxigenoterapia portátil, no Grupo ODP dois pacientes possuíam acesso ao sistema 

de cilindro portátil (1 m³), sendo um paciente por meio de recurso público (cilindro 

fornecido pelo Departamento de Internação Domiciliar da Prefeitura de Juiz de Fora) 

e outro mediante locação com recursos próprios em situações esporádicas. 

Ao analisarmos toda a amostra, identificamos que 81% (n=18) dos pacientes 

provavelmente se beneficiariam com uso de oxigenoterapia portátil. Desse total, 

apenas dois indivíduos têm acesso a esse tipo de terapia e um paciente não utiliza 

habitualmente e o outro utiliza esporadicamente, por meio de aluguel do dispositivo 

para viagens e para ir às consultas médicas em cidade vizinha. 

No Grupo Sem ODP, 28,57% (n=4) dos pacientes apresentavam SpO2 ≤ 88% 

em repouso, porém, ainda não haviam passado por uma avaliação mais precisa 

para que se identificasse a necessidade de prescrição médica para ODP. Desses, 4 

pacientes desse grupo que apresentaram dessaturação no repouso, dois possuem 

diagnóstico clínico de DPOC, um de fibrose pulmonar e um com hipótese 
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diagnóstica de asma brônquica e hipertensão pulmonar. Além disso, outros 6 

pacientes dessaturaram durante a realização do TC6, com saturação de pulso de 

oxigênio menor que 88%, apresentando portanto, indicação para oxigenoterapia 

durante a  realização de exercícios físicos submáximos.  

No gráfico 3, demonstramos que no Grupo ODP apenas 25% dos pacientes 

fazem uso da ODP seguindo a prescrição médica. Além disso, 50% dos pacientes 

relataram utilizar a ODP por tempo inferior ao que foi prescrito e 25% dos pacientes 

se negavam a utilizar a ODP por se queixarem da necessidade de restrição ao 

domicílio (50% dos relatos) e pelo incomodo gerado pelo fluxo da oxigenoterapia. 

Apesar de o abastecimento ocorrer sem dificuldades, todos os pacientes desse 

grupo relataram alguma limitação ao domicílio devido a necessidade de 

reabastecimentos frequentes dos cilindros de oxigenoterapia. A limitação dos 

pacientes foi parcial em 62,5% dos casos ou total em 37,5%. No Grupo sem ODP, 

64,3% mobilidade conservada e/ou vida social ativa e 35,7% dos indivíduos 

expressavam limitação parcial ao domicílio. 

 

  

Gráfico 3: Comparação do tempo prescrito para uso diário da oxigenoterapia e o uso real estimado pelos pacientes do grupo 

que faz uso de ODP em horas. 
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7 DISCUSSÃO 

Conforme demonstrado no estudo, o Grupo ODP apresentava saturação de 

oxigênio no repouso inferior ao Grupo Sem ODP. Porém, 10 dos 14 participantes do 

Grupo Sem ODP, estáveis e com medicação otimizada, apresentavam saturação de 

oxigênio abaixo de 88% em algum momento, seja em repouso ou durante a 

realização do TC6. Isto indica que deve ser realizada uma avaliação mais minuciosa 

da necessidade de oxigenoterapia para esses pacientes, pelo menos durante a 

realização de exercícios físicos. Como recomendado pela SBPT (2000), pacientes 

que dessaturam no repouso necessitam de O2 suplementar principalmente para 

correção da hipoxemia e aumento da tolerância ao exercício físico. 

EMTNER et al. (2003) relataram que a suplementação de oxigênio aumenta a 

tolerância ao exercício e reduz a dispneia em indivíduos com DPOC, mesmo 

naqueles com hipoxemia leve ou com dessaturação de oxigênio durante exercício. 

Em nosso estudo foi possível identificar que no Grupo Sem ODP, quatro pacientes 

apresentaram SpO2 abaixo de 88% em repouso e outros seis, ao realizarem o TC6, 

apresentaram queda de saturação (< 88%). Apesar de não haver indicação ao uso 

de ODP em repouso, estes pacientes estariam expostos a situações cotidianas as 

quais poderiam acarretar déficit de oxigenação, restringindo a realização de 

atividades diárias e os levando a um possível quadro de descondicionamento físico 

e piora da sintomatologia. 

No Grupo ODP, apenas dois indivíduos relataram ter acesso à oxigenoterapia 

portátil, sendo que apenas um fazia uso em saídas ocasionais, não sendo de fato 

incorporado ao dia a dia para promover os benefícios do uso contínuo. Além disso, a 

grande maioria dos pacientes desse grupo relatou desconhecer a existência de 

dispositivos portáteis, como a mochila com oxigênio líquido ou concentrador portátil. 

A prescrição sobre oxigenoterapia portátil é feita seguindo os critérios de seleção da 

fonte de oxigênio, descrito na SBPT 2000, que destina O2 líquido, reservatório matriz 

domiciliar e mochila portátil a pacientes com mobilidade conservada e/ou vida social 

ativa. Provavelmente, a própria prescrição de ODP faz com que os indivíduos que 

apresentam mobilidade conservada desenvolvam algum grau de limitação. 

Observamos que todos os pacientes do grupo ODP relatavam restrição ao domicílio 

(parcial ou total) e somente 35,7% do Grupo Sem ODP relatava limitação parcial. 
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Muitos pacientes, por não terem acesso aos dispositivos portáteis, acabam ficando 

inviabilizados a saídas de suas residências. Sabe-se que a reabilitação pulmonar 

preconiza o aumento do nível de atividade física nos pacientes com doenças 

pulmonares crônicas e apresenta resultados comprovados na melhora da 

capacidade de exercício, redução da sintomatologia e melhora da qualidade de vida 

(ATS, 2013). Entretanto, para manutenção dos benefícios em longo prazo após a 

alta dos programas de reabilitação pulmonar, os pacientes precisam continuar 

realizando exercícios físicos na comunidade. A falta de acesso aos dispositivos 

portáteis de oxigenoterapia tem restringido o sucesso destes programas no sentido 

de manter as atividades fora do ambiente dos serviços de saúde. A Prefeitura de 

Juiz de Fora, a partir do Departamento de Internação Domiciliar, oferece o serviço 

de suporte para pacientes com doença pulmonar crônica, fornecendo de forma 

sistemática cilindros ou concentradores de oxigênio. Entretanto, a disponibilização 

de sistemas de oxigenoterapia portátil não ocorre de forma eficaz, uma vez que 

apenas um paciente na nossa amostra relatou ter acesso ao cilindro de 

oxigenoterapia de 1 m³. Ao pesquisar no Brasil a respeito de serviços de saúde que 

forneçam concentradores de oxigênio portáteis ou oxigênio líquido, podemos 

perceber que esse tipo de serviço é escasso. Na prefeitura da cidade de São Paulo 

foi criada uma estratégia denominada Pulmão Paulistano que objetivou melhorar o 

atendimento para pacientes com doenças pulmonares crônicas, em que a 

dispensação de ODP ocorre simultaneamente com a disponibilização de mochilas 

de O2 líquido, como preconizado pela SBPT (2000).  

Esse estudo permitiu observar um comportamento predominante do uso 

insuficiente da oxigenoterapia pelos participantes. A grande maioria relatou usar por 

um tempo menor do que prescrito pelo médico e houve dois relatos de pacientes 

que não fazem uso apesar da prescrição médica. Sabe-se que a oxigenoterapia 

quando usada de forma adequada (segundo as orientações da SBPT, 2000) traz 

uma série de benefícios aos pacientes com doenças pulmonares crônicas do ponto 

de vista fisiológico, como a melhora na oferta de O2 para as células, redução da 

policitemia secundária, alivio do estresse miocárdico causado pela hipoxemia e 

redução de arritmias cardíacas, especialmente durante o sono. Além disso, a ODP 

estabiliza e algumas vezes reverte a progressão da hipertensão pulmonar e, 

provavelmente, melhora a fração de ejeção do ventrículo direito (SBPT, 2000). Logo, 
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o uso inadequado de oxigenoterapia pelos pacientes que possuem prescrição 

médica ou o não uso da terapia pode contribuir para a ausência dos benefícios da 

mesma e ainda acarretar uma série de complicações.  

De acordo com as orientações da SBPT (2000), considera-se como tempo 

mínimo aceitável 15 horas contínuas por dia de ODP incluindo sempre as horas de 

sono para obtenção dos benefícios desta terapia. Neste estudo, somente 2 

pacientes do grupo ODP relataram utilizar com o tempo igual ou superior a 15 horas 

diárias.  Muitos pacientes relataram que a prescrição médica continha tempo de 

utilização inferior a 15 horas e esta informação foi confirmada em alguns casos pelo 

acesso aos prontuários eletrônicos dos pacientes. 

As comparações dos Grupos ODP e Sem ODP em relação aos sintomas da 

tosse, CAT (nos pacientes em DPOC), MMRC e SGRQ não apresentaram 

diferenças significativas, mostrando somente uma tendência a piores valores 

relacionados ao domínio impacto da doença do questionário de qualidade de vida 

SGRQ no grupo que utilizava ODP. 
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8 CONCLUSÃO 

Na população avaliada a utilização da ODP ocorre de forma ineficiente, com o 

tempo de uso menor que o preconizado para obtenção dos benefícios da terapia. A 

maioria dos pacientes se beneficiaria com o uso de oxigenoterapia portátil, porém o 

acesso ainda é bastante limitado.  

Apesar das comparações entre os Grupos ODP e Sem ODP não 

apresentarem significância estatística quanto à sintomatologia, conclui-se que 

pacientes que utilizam oxigenoterapia domiciliar prolongada demonstram redução 

mais acentuada da qualidade de vida por sofrerem uma maior influência das 

consequências da doença pulmonar crônica que possuem. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE I 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA EM SERES HUMANOS - CEP/UFJF 

36036-900 JUIZ DE FORA - MG – BRASIL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 

“OXIGENOTERAPIA PORTÁTIL NO TRATAMENTO DE INDIVÍDUOS COM DOENÇAS 

PULMONARES CRÔNICAS”. Nesta pesquisa pretendemos identificar na população de 

pacientes com doença respiratória crônica aqueles que se beneficiariam do uso de 

oxigenoterapia domiciliar portátil e relatar qual o percentual de indivíduos possuem acesso a 

este tipo de terapia. O motivo que nos leva a estudar se deve ao fato de existir 

recomendação de que pacientes com doença respiratória crônica e sintomáticos, mesmo 

com a medicação otimizada, devem participar de programas de reabilitação pulmonar para 

melhorar a tolerância ao exercício e reduzir os sintomas de dispneia e fadiga. A falta de 

acesso aos sistemas portáteis de oxigenoterapia tem prejudicado a evolução de muitos 

pacientes com doença respiratória crônica e a manutenção das atividades dos pacientes 

após a alta dos programas de reabilitação pulmonar. 

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: utilização de ficha de 

avaliação para coleta de dados/informações relacionados aos pacientes, preenchimento dos 

questionários MMRC, CAT, Tosse, SGRQ. Além disso, os pacientes serão submetidos ao 

TC6 dosado pela Escala de BORG Modificada.  Os riscos envolvidos na pesquisa consistem 

na realização de exercício físico, sendo esse o único fator de risco. Durante a realização do 

exercício, os pacientes poderão apresentar falta de ar e cansaço, porém, estes sintomas 

são transitórios e revertidos logo após a interrupção do exercício. Além disso, podem ocorrer 

arritmias cardíacas, elevação intensa da pressão arterial e queda na oxigenação do sangue 

abaixo dos níveis aceitáveis. Como estas variáveis serão monitorizadas durante todo o 

período de exercício, os riscos de intercorrências são raros. Se você tiver algum problema 

de saúde em decorrência deste estudo, receberá atendimento imediato no local da 

avaliação sob responsabilidade dos pesquisadores e o custo deste tratamento será 

inteiramente proporcionado pelo Hospital Universitário da UFJF.  

A pesquisa contribuirá para disponibilizar conteúdo que comprove a necessidade do 

uso de oxigenoterapia portátil em pacientes com doença respiratória crônica que 
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dessaturam na realização de exercícios físicos leves, na tentativa de melhorar a qualidade 

de vida para os pacientes, tornando-os mais independentes. 

Para participar deste estudo o Sr (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos 

provenientes desta pesquisa, o Sr.(a) tem assegurado o direito a indenização. O Sr. (a) terá 

o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar 

não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que o Sr. (a) é atendido (a) 

pelos pesquisadores, que tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os 

resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material 

que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão.  

O (A) Sr (a) não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo 

que uma será arquivada pelo pesquisador responsável, no HU-CAS/UFJF e a outra será 

fornecida ao Sr. (a). Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com 

o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão 

destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, 

atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), 

utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 

Eu, _____________________________________________, portador do documento 

de Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos da pesquisa 

“OXIGENOTERAPIA PORTÁTIL NO TRATAMENTO DE INDIVÍDUOS COM DOENÇAS 

PULMONARES CRÔNICAS”, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei 

que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de 

participar se assim o desejar.  

Declaro que concordo em participar. Recebi uma via original deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

 

Juiz de Fora, _________ de __________________________ de 2015. 

 

 

Nome     Assinatura participante              

 

 

Nome    Assinatura pesquisador responsável              
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Nome     Assinatura testemunha              

 

Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá 

consultar: 

 

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humano-UFJF 

Campus Universitário da UFJF 

Pró-Reitoria de Pesquisa 

CEP: 36036-900  

Fone: (32) 2102- 3788 / E-mail: cep.propesq@ufjf.edu.br 

 

Nome do Pesquisador Responsável: Leandro Ferracini Cabral 

Endereço: Rua Richard Wagner, 71 – Residencial São Lucas II – São Pedro 

CEP: 36036-646 / Juiz de Fora – MG 

Fone: (32) 8808 - 1253 

E-mail: ferracinicabral@yahoo.com.br 

Nomes dos demais Pesquisadores: 

Daiane Caroline Ferreira dos Santos 

Endereço: Rua João Carriço, 120/01 - Centro 

CEP: 36016-190 / Juiz de Fora – MG 

Fone: (32) 8440 - 7506 

E-mail: daianefersan@hotmail.com 
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Olívia Maria Coêlho de Almeida 

Endereço: Rua Monsenhor Gustavo Freire, 106/301B – São Mateus 

CEP: 36016-470 / Juiz de Fora – MG 

Fone: (32) 9955 – 0108 

E-mail: oliviamcalmeida@hotmail.com 

 

 Vinícius Faria Weiss 

Endereço: Rua Doutor Luiz Antônio Vieira Penna, 150/303 – São Mateus 

CEP:  36026-300 / Juiz de Fora – MG 

Fone: (32) 9110 - 8885 

E-mail: vinicius.weiss@hotmail.com 
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APÊNDICE II 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

Data de avaliação:__/__/__     Prontuário:_____________ 

 

Nome:_______________________________________________________________ 

Tel:________________ 

 

End:_____________________________________________________Bairro:_______ 

 

Profissão:__________________________ Nasc:__/__/__ 

 

HDA: 

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

HPP: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

       

quantidade:____ ________________________________________________ 

 

Faz atividade física? Sim (  )  Freqüência:_____________________________ 

            Não (  ) 

 

Cirurgias anteriores: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Utiliza algum medicamento? Sim (  )   Qual (is):______________________________ 

Não (  )            
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Mudou a medicação nas últimas 4 semanas? Sim (  ) Qual (is):_________________ 

       Não (  ) 

 

Houve piora da tosse ou expectoração nos últimos dias?  Sim (  )    Não (  ) 

 

Internações no último ano devido à Doença Pulmonar? Sim (  ) Não (  )  

Quantas vezes? ________________ 

 

Qual a causa da última exacerbação? ____________________________________ 

 

Quando ocorreu a última exacerbação? ____________________________________ 

 

Você se considera?  

(    )  Limitado ao  domicílio (    ) Parcialmente limitado ao domicílio, porém com saídas 

ocasionais (   ) Apresenta mobilidade conservada e vida social ativa 

     

Faz uso de ODP? Sim (  )    Não (  ) Qual o tipo?_____________________________ 

 

Qual fonte utilizada para ODP? ______________________________________  

No caso de concentrador, houve aumento do consumo de energia?  

Sim (    )  Não (     )  Quanto? ___________________ 

 

Qual a interface utilizada? (dispositivo) _____________________________________ 

 

Há quanto tempo faz uso? _______________________________________________ 

 

A prescrição de ODP foi feita após alguma exacerbação? Sim (   ) Não (   ) 

 

Qual o fluxo prescrito? Dia (___________________) Noite (___________________) 

 

Quantas horas foram prescritas para uso diário? ____________________________ 
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Quantas horas por dia você realmente usa? _________________________________ 

 

Observações a serem feitas em caso de utilização por menos horas de ODP do que a 

recomendada:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Você já fez alguma reavaliação sobre a necessidade do uso de ODP? Sim (  )  Não (  ) 

 

Qual a capacidade reservatória de sua ODP e quantos dias dura o oxigênio? _______ 

 

Com que frequência ocorre o reabastecimento?_______________________________ 

Há dificuldades no reabastecimento da ODP? Sim (  )    Não (  ) 

Quais são essas dificuldades? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Aguardar o reabastecimento do sistema atrapalha a realização de suas atividades diárias? 

Sim (  )    Não (  )  

Qual o grau de comprometimento?  

(  ) atrapalha pouco (  ) atrapalha moderadamente (   ) atrapalha muito 

 

O uso de ODP limita suas atividades diárias? Sim (  )    Não (  ) 

Por quê? ____________________________________________________________ 

 

Quais são as limitações encontradas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Você usa algum dispositivo portátil de oxigenoterapia? (   ) Sim   (   )Não 
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Caso tivesse acesso a algum sistema portátil, você acha que melhoraria a realização de 

suas atividades diárias e sua qualidade de vida? (    ) Sim      (     )Não    

Por quê? _____________________________________________________________ 

 

Outras informações relevantes: 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

MMRC: Grau0 (  )     I (  )   II (  )   III (  )    IV (  ) 

 

Raio X     Data: __/__/___ 

Laudo:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

TC tórax     Data: __/__/___ 

Laudo:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

ECO           Data:__/__/__ 

Laudo:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Outros exames:_______________           Data:__/__/__ 

Laudo:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Outros exames:_______________           Data:__/__/__ 

Laudo:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________  
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ESPIROMETRIA PRONTUÁRIO      Data:__/__/__ 

  Pré-BD Pós-BD 

Predito Real % Predito Real % Predito 

CVF      

VEF1      

VEF1/CVF      

FEF 25-75%      

FEFmax      

Capacidade de difusão: _______ 

Laudo:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

ESPIROMETRIA ATUAL      Data:__/__/__ 

Peso: _________                 Altura:__________ 

 

 

 

  Pós-BD 

Predito Real % Predito 

CVF    

VEF1    

VEF1/CVF    

FEF 25-75%    

FEFmax    

Laudo:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

Modified Medical Research Council” – MMRC 

Classificação Características 

Grau 0 Tenho falta de ar ao realizar exercício intenso. 

Grau I Tenho falta de ar quando apresso o meu passo ou subo escadas 

ou ladeira. 

Grau II Preciso parar algumas vezes quando ando no meu passo, ou 

ando mais devagar que outras pessoas da minha idade. 

Grau III Preciso parar muitas vezes devido a falta de ar quando ando 

perto de 100 metros, ou poucos minutos de caminhada no plano. 

Grau IV Sinto tanta falta de ar que não saio de casa ou preciso de ajuda 

para me vestir ou tomar banho sozinho. 
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ANEXO II 

 

Escala de Borg Modificada (Dispneia) 
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ANEXO III 
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ANEXO IV
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ANEXO V 

 



57 
 

ANEXO VI 

 

Nome:___________________________________________    Idade:_______anos             Data de 
Nascimento:____/_____/______ 

Data:____/___/_____  Hora:_____ 

Uso de O2: ( ) Sim          ( ) Não     Fluxo:__________ 

Avaliadores:____________________________________________________________ 

TC6 (1): 
FC (bpm) FR (irpm) 

PAS/PAD 

(mmHg) 

Borg 

dispneia 

Borg cansaço 

MMII 
SpO2 (%) 

0 min       

3 min       

6 min       

N° de voltas: 

Distância percorrida:  

Interrupções: 

TC6 (2): 
FC (bpm) FR (irpm) 

PAS/PAD 

(mmHg) 

Borg 

dispneia 

Borg cansaço 

MMII 
SpO2 (%) 

0 min       

3 min       

6 min       

N° de voltas: 

Distância percorrida:  

Interrupções: 

1 minuto: Você está indo bem.  Faltam 5 minutos.  

2 minutos: Continue assim.  Faltam 4 minutos.  

3 minutos: Você está indo bem.  Já passou pela metade do teste. 

4 minutos: Continue assim.  Faltam só 2 minutos. 

5 minutos: Você está indo bem.  Só falta 1 minuto. 

  

Universidade Federal de Juiz de Fora – Hospital Universitário 

Unidade Dom Bosco 

Serviço de Fisioterapia 

Programa de Reabilitação Pulmonar 
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ANEXO VII

 




